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УВОД 

 
“Тежите сталном напретку, уместо да тежите перфекцији“  

- Ким Колинс, врхунски спортиста 

 
Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима и подзаконским актима: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања - члан 50 (Службени гласник 
РС, број 88 од 29. 09. 2017, 27 од 06. 04. 2018. – др. Закони и 10 од 15. 02. 2019.) 
Установа има развојни план. 
Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи 
приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 
активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга 
питања од значаја за развој установе. 
Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и 
извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег 
развојног плана установе. 
Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно 
планирање, за период од три до пет година. 
У поступку вредновања квалитета рада установе вреднује се и остваривање 
развојног плана установе. 
 
2. Закон о средњем образовању и васпитању - члан 9 (Службени гласник 55/2013. 
Од 25. 06. 2013. године) и Закона о изменама и допунама Закона о средњем 
образовању и васпитању (Службени гласник број 101/17 од 08. 11. 2017. године) 
Школа доноси развојни план у складу са Закономо и овим Законом. 
На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености 
стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, школа доноси 
развојни план. 
Развојни план садржи: 
1. Приоритете у остваривању образовно-васпитног рада; 
2. План и носиоце активности; 
3. Критеријуме и мерила за самовредновање планираних активности; 
4. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на матурском и завршном испиту; 
a. Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају 

образовни профили средње стручне школе; 
5. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима  је 
потребна додатна подршка; 

6. План рада са талентованим и надареним ученицима; 
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7. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања 
сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима, родитељима 
и запосленима; 

8. Мере превенције осипања ученика; 
9. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 

превазилазе садржај појединих наставних предмета; 
10. План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања 

(матурски, завршни испити и др.); 
11. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и 

других запослених у школи; 
12. План напредовањаи стицања звања наставника, стручних сарадника и 

васпитача; 
13. План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе;  
14. План сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима и 

организацијама од значаја за рад школе; 
15. Друга питања од значаја за развој школе. 
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Кратак профил школе 

 

 

 

 
 

Адреса Главашева 81 Смедеревска Паланка 

Телефон 026 – 310 - 839 

Телефакс 026 – 310 - 237 

Web - sajt https://zikicadamnjanovic.edu.rs 

E - mail sszdam@verat.net 

Дан школе 17. мај 

Лого школе 

 

Унутрашња површина 
школе 

3.464 м2 

Површина околног 
земљишта 

11.067 м2 парковски простор и 4000 м2 
вишњар 

Капацитет школе 
(максимални број 

ученика) 
650 

Број ученика 470 редовних и 28 ванредних 

Број смена у школи 2 
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Kратак историјат школе 
 
 

Школа “Жикица Дамњановић” је средња школа која  има веома дугу традицију у васпитању и 

образовању младих за директно укључивање у рад, као и за даљи наставак школовања.  

Према документацији којом располаже, ова школа је живела и радила још далеке школске 

1919/20. године као Занатско-трговинска  школа, да би касније прерасла у Продужену занатску 

школу, која је 1946. године добила назив Школа ученика у привреди у којој се школују кадрови 

веома различитих занатских занимања за потребе привреде Јасеничког округа.  

Од 1967. године то је  школа за квалификоване раднике која се у свом раду веома брзо развија 

ширећи лепезу занимања за која се ученици оспособљавају, а и број ученика и  одељења рапидно 

расте.  

Са увођењем усмереног образовања у овој школи се изучавају заједничке основе, а у другој 

фази више атрактивних занимања у оквиру Правно-биротехничке, Физичко-техничке, Угоститељско-

туристичке и  Пољопривредне струке.  

Даљом трансформацијом и рационализацијом у образовању, а у складу са потребама Општине 

и Региона, ова образовно-васпитна установа прерасла је у средње стручну ХЕМИЈСКО-

ТЕХНОЛОШКУ И ПРЕХРАМБЕНУ ШКОЛУ. 

  Решењем Републичког комитета за образовање и физичку културу од 20. X 1982. године 

школа  је верификована за прехрамбену струку, а решењем истог органа од 20. V 1988. године 

верификована је и за хемијско-технолошку струку. Такође, решењем од 02. VI 1994. школа је поново 

верификована за подручја рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО и ПОЉОПРИВРЕДА, 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ.  

У оквиру подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране од 1998. школске године, 

школа је верификована за образовни профил техничар за биотехнологију и то решењем 

Министарства просвете од 01. VI 1998. године, а решењем од 04. XII 2013. школа је верификована  за 

профиле са реформисаним програмима: прехрамбени техничар, месар, пекар. 

Решењем од 31. III 2008. школа је верификована  у оквиру подручја рада ХЕМИЈА, 

НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО: 

 техничар за заштиту животне средине (од 31. III 2008. и 15. V 2009. године);  

 техничар припремe графичке производње (Решење од 10. VII 2012.);  

 техничар за индустријску фармацеутску технологију (Решење од 30. VI 2014.).  

 

Од школске 2001/2002 године школа је у оквиру Медицинске школе са домом ученика 

„Сестре Нинковић“ из Крагујевца уписивала по два одељења подручја рада Здравство и социјална 

заштита у профилима медицинска сестра техничар и педијатријска сестра техничар. Решењем 

Министарства просвете и науке од 28. IV 2011. школа је верификована за остваривање наставних 

планова и програма у подручја рада Здравство и социјална заштита у профилима медицинска сестра 

техничар и педијатријска сестра техничар. 

          Такође је Министарство просвете и науке својим решењем од 12. VII 2011. године дало 

сагласност о промени назива школе. На основу одлуке Школског одбора од 28. VI 2011. године и 

одговарајућег захтева упућеног Министарству, школа  од 1. септембра 2011. носи назив Средња 

школа “Жикица Дамњановић“. 
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Специфичности школе 

 
       Наша Школа се приликом реверификације изјаснила да жели да у будућности буде малa 
Средњa, стручнa школa, која је спремна на брзе промене профила, прилагођавајући се 
трендовима и стратегијама ресорног Министарства, стратегији развоја локалне самоуправе и 
ширег окружења, као и потребама привреде која је и сама у реструктуирању. Наше 
прилагођавање тржишту знања и потреба привреде је условљено брзином реформисања 
Подручја рада за која смо верификовани и реформисања образовних профила.  
       Пар година смо ограничени понудом образовних профила који су прошли реформу, 
очекујемо да ћемо већ за следећу школску годину бити у могућности да понудимо иновиране 
програме. 
       Више од 60% ученика су ђаци путници.  
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Организациона структура  
Средње школе „Жикица Дамњановић“ 
 

Управну структуру Школе чине: 
- Савет родитеља и 
- Школски одбор. 

 
Руководећу структуру Школе чине: 

- директор школе – Жељко Поштић, професор; 
- секретар школе – Милијана Опачић, правник; 
- шеф рачуноводствене службе – Марија Икић, економиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКПЛСКИ 
ПДБПР 

НАСТАВНИЧКП 
ВЕЋЕ 

СТРУЧНА ВЕЋА: 
 Веће наставника српскпг језика 

и коижевнпсти 
 Веће наставника страних језика 
 Веће наставника математике и 

инфпрматике 
 Веће наставника друштвене 
групе предмета 
 Веће наставника прехрамбене 
групе предмета 
 Веће наставника хемије, физике 
и хемијске технплпгије 
 Веће наставника биплпгије 
 Веће наставника физичкпг 
васпитаоа 
 Веће наставника здравствене 
групе предмета 

ПЕДАГПШКИ 
КПЛЕГИЈУМ 

ПДЕЉЕОСКА ВЕЋА 

УЧЕНИЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ 

СИНДИКАТ 

СТРУЧНИ 
САРАДНИЦИ 

ПРГАНИЗАТПР 
ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ 

ТИМПВИ: 
 Шкплски тим за 
каријернп впђеое и 
саветпваое 
 Тим за прпфесипнални 
развпј ученика 
 Тим за развпј 
међупредметних 
кпмпетенција и 
предузетништва 
 Тим за пбезбеђеое 
квалитета и развпј шкпле 
 Тим за заштиту ученика 
пд насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа 
 Тим за 
сампвреднпваое рада 
шкпле 
 Тим за планираое и 
праћеое стручнпг 
усавршаваоа 
 Тим за прпмпцију 
шкпле и сарадоу са 
медијима 

СПЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

САВЕТ РПДИТЕЉА 

СЕКРЕТАР 

Ппмпћнп-
техничкп 
пспбље 

Администр
ативнп- 

финансијск
и радник 

СТРУЧНИ АКТИВИ: 
 Стручни актив за развпј 

шкплскпг прпграма 
 Стручни актив за развпјнп 

планираое 
 

ДИРЕКТПР 
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Преглед постојећих ресурса школе 
 
Материјално-технички ресурси 
 

Ресурс 
Укупан 

број 
Површина 

(m2) 

Стање 
(оценити 
од 1 до 5) 

Напомена 

Учионица 12 720 3 

У још 6 учионица је потребно 
спустити плафоне, спровести нову 
електроинсталацију, уградити лед 

расвету. Потребно је обрадити 
паркете и у 8 учионица уградити 

ПВЦ столарију. Потребно је 
заменити радијаторе. 

Специјализована 
учионица 

3 180 4 
Спустити плафоне, нова 

инсталација и лед расвета, обрада 
паркета. 

Кабинети 5 300 3 

Кабинети за географију, стране 
језике и биологију, више не постоје. 

Друштвене науке ће добити 
специјализовану учионицу, као и 
наставници српског и страних 

језика. За ове учионице је потребна 
комплетна реконструкција коју 

ћемо реализовати наредне године. 
Кабинети за рачунарство, 
прехрамбену технологију и 

здравствену негу су 90% уређени и 
опремљени. 

Лабораторије 3 180 3 
Потребно је урадити комплетну 

реконструкцију од подова до 
плафона. 

Библиотека 1 60 4 

Спуштање плафона, лед расвета, 
замена радијатора и обрада пода су 

приоритети у сређивању овог 
простора. 

Пекарска 
радионица 

1 60 3 

Плочице зидне и подне, замена 
прозора, врата и радијатора, као и 

додатно опремање уређајима су 
радови који предстоје. Један део 

опреме за месаре је набављен, као и 
за пекарску радионицу. 

Фискултурна 
сала 

1 120 3 

Солидно опремљен простор, али 
скучен и неадекватан, потребно је 
поново урадити подове, заменити 

радијаторе и уградити ПВЦ 
столарију. 

Остало: 3 180 3 

Ходници су уређени у два нивоа. У 
наредном периоду треба радити на 

уређењу подрумских ходника и 
просторија и оних на другом 

спрату. Извлачити влагу, 
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спровести нове електро, водоводне 
и канализационе инсталације, 

урадити расвету и на свим нивоима 
урадити подове. 

Школско 
двориште: 

  2 

Урадити пројекат санације и 
ревитализације спортских терена, 

завршити обнову стаза, 
реализовати пројекат фитнес 

центра на отвореном, обнављати и 
вршити засад нових садница дрвећа 

и живе ограде 

1 - незадовољавајуће,     2 - задовољавајуће,     3 - добро,     4 – веома добро,     5 - одлично 

 
Информатичко-технолошка и мултимедијална опрема 
 

Тип опреме Где се користи Број комада 

Рачунари 

2 потпуно 
опремљена 

информатичка 
кабинета и 

рачунари у већини 
учионица 

30 

Пројектори 

Информатички 
кабинет, кабинет 

неге и учионице по 
потреби 

4 

Скенери администрација 4 

Штампачи 
Канцеларије и 

кабинети за хемију 
и прехрану 

9 

Фотокопири 

Један је изнајмљен 
и користи се у 
директоровој 
канцеларији, а 

други се налази у 
библиотеци 

2 
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Људски ресурси школе 
 

Стручни 
профил 

Број  
извршилаца 

Степен стручне спреме 

VII2 VII VI V IV III II I 

Наставно 
особље 

Опште-
образовни 
предмети 

30 / 30 / / / / / / 

Стручни 
предмети и 
практична 
настава 

51 5 25 21 / / / / / 

Укупно 81 5 55 21 / / / / / 

Руководеће 
особље 
(директор,  
организатори 
практичне 
наставе) 

 2 / 2 / / / / / / 

Стручни 
сарадници 

 2 / 2 / / / / / / 

Помоћни 
радници 

 8 / / / / 7 1 / / 

Администрат
ивно-
финансијско 
особље 

 2,5 / 1 1 / 0,5 / / / 

Помоћно 
техничко 
особље 

 1 / / / / 1 / / / 

 

Радни стаж / 
Профил 

Опште-образовни 
Стручни са практичном 

наставом 

Укупно 

До 10 година 9 15 
 

24 

Од 10 до 20 
година 

14 14 
 

28 

Од 20 до 30 
година 

7 16 
 

23 

Преко 30 
година 

/ 6 
 

6 

Укупно: 30 51 
 

81 
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Подаци о образовно-наставном процесу 
 

Подручја рада и образовни програми 
 

Подручја рада за 
која је школа 

верификована 

Образовни 
програм 

Б
р

о
ј 

л
и

ц
е

н
ц

е
 

и
з
д

а
т
е

 о
д

 

с
т
р

а
н

е
 

М
и

н
и

с
т
а

р
с
т
в

а
 Школа је 

почела 
да 

изводи 
програме 
из овог 

подручја 
рада: 

Тренутни 
број 

одељења 

Т
е
н

д
е

н
ц

и
ја

 

д
а

љ
е
г 

о
р

га
н

и
з
о

в
а

њ
а

  

( 
↓
 i
li

 →
 i
li

 ↑
 )

 

ПОЉОПРИВРЕДА, 
ПРОИЗВОДЊА И 
ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Прехрамбени 
техничар 

022-05-
535/94-03  

од 04. 12. 
2013. 

2 ↓  

Техничар за 
биотехнологију 

022-05-
00535/94-

03  

од 01. 06. 
1998. 

1 ↑ 

Оператер у 
прехрамбеној 
индустрији 

У току  1 ↑ 

Месар 
022-05-

535/94-03  
од 04. 12. 

2013. 
3 ↑ 

Пекар 
022-05-

535/94-03  
од 04. 12. 

2013. 
3 ↑ 

Прерађивач 
млека 

У току  / ↑ 

ХЕМИЈА, 
НЕМЕТАЛИ И 
ГРАФИЧАРСТВО 

Хемијски 
лаборант 

022-05-
00535/94-

03  

од 02. 06. 
1994. 

3 ↓ 

Хемијско-
технолошки 
техничар 

022-05-
00535/94-

03  

од 02. 06. 
1994. 

/ ↓ 

Техничар за 
заштиту 
животне 
средине 

022-05-
00535/94-

03  

од 31. 03. 
2008. 

2 ↑ 

Техничар за 
индустријску 
фармацеутску 
технологију 

022-05-
00535/94-

03  

од 30. 06. 
2014. 

3 ↓ 

Техничар за 
хемијску и 
фармацеутску 
технологију 

  / ↑ 
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Израђивач 
хемијских 
производа 

022-05-
00535/94-

03  

од 02. 06. 
1994. 

/ ↓ 

Ситоштампар 
022-05-

00535/94-
03  

од 02. 06. 
1994. 

/ ↓ 

Техничар за 
графичку 
припрему 

022-05-
00535/94-

03  

од 09. 01. 
2018. 

1 ↓ 

Техничар 
графичке 
дораде 

022-05-
535/94-03  

од 19. 11. 
2002. 

1 ↓ 

ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

Медицинска 
сестра - 
техничар 

022-05-
00535/94-

03  

од 14. 07. 
2016. 

5 ↑ 

Педијатријска 
сестра - 
техничар 

022-05-
00535/94-

03 

Од 28. 
04. 2011. 

/ ↓ 

 
Фреквенција уписа појединих образовних профила 

Образовни програм 2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

Прехрамбени техничар 20 23 28 6 8 / / 
 

/ 

Техничар за биотехнологију 22 / / / 6 15 /  

Оператер у прехрамбеној 
индустрији 

/ / / / / / 15 
 

Месар      15   

Пекар      13   

Прерађивач млека / / / / / / /  

Хемијски лаборант 27 21 20 19 / 21 21 / 

Хемијско-технолошки техничар / / / / / / / 
 

/ 

Техничар за заштиту животне 
средине 

32 30 30 25 15 / / 
 

Техничар за индустријску 
фармацеутску технологију 

/ / / / 25 31 29 
 

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију / / / / / 1 

Ситоштампар / / / / / / / / 

Техничар графичке припреме 19 / / / 10 / / / 

Техничар графичке дораде / / / 9 / / / / 

Медицинска сестра - техничар 30 31 30 57 30 32 30 30 

Педијатријска сестра - техничар 33 32 30 / / / / 
 

/ 
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Описати разлоге гашења, стагнације  
или развијања појединих образовних профила 
 

        Поједини образовни профили, попут ситоштампара, су се временом 
гасили због незаинтересованости деце за упис, али и други образовни 
профили, пре свега у подручју рада графичарство се гасе због недовољне 
информисаности ученика и родитеља о могућностима и вредностима ових 
занимања. Ово је последица, морамо признати, непримерене и недовољно 
квалитетно одрађене промоције школе, а тиме и образовних профила које смо 
нудили.  
         С друге стране Стратегија Министарства просвете о формирању нове 
мреже Средњих стручних школа нас је довела до гашења једног одељења у 
оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита – Педијатријска сестра – 
техничар, са тендeнцијом потпуног гашења медицинске струке у мањим 
школама и срединама. 
          Посебан аспект проблема реализације наставног плана и програма, пре 
свега у оквиру практичне и блок наставе, представља то што компаније које се 
баве прерадом и производњом прехрамбених производа не примају посете 
ученика у своје погоне. Тако ова деца остају ускраћена и за оне ретке и кратке 
термине у којима је предвиђено да се упознају са производним процесима, 
технолошким операцијама и опремом у индустријама у којима треба да траже 
упослење по завршетку школовања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Број ученика у претходне четири године 
 

Школска 
година 

Број уписаних ученика Укупно 
ученика I разред II разред III разред IV разред 

2015/2016. 164 151 141 162 621 

2016/2017. 122 148 140 127 566 

2017/2018. 129 110 134 127 500 

2018/2019. 116 129 109 116 470 

 



 
 

Развпјни план шкпле   14 

 

Број ученика у време израде школског развојног плана  

 

Образовни програм 
Трајање 

програма 

Број уписаних ученика 
по разредима 

Укупно 
ученика 

I II III IV 

Прехрамбени техничар 4 / / 8 5 13 

Техничар за биотехнологија 4 / 17 / / 17 

Месар 3 13 11 11 / 35 

Пекар 3 8 14 9 / 31 

Оператер у прехрамбеној индустрији 3 18 / / / 18 

Прерађивач млека 3 / / / / / 

Хемијски лаборант 4 21 20 / 17 58 

Хемијско-технолошки техничар 4 / / / / / 

Техничар за заштиту животне 
средине 

4 / / 14 25 39 

Техничар за индустријску 
фармацеутску технологију 

4 30 29 25 / 84 

Ситоштампар 3 / / / / / 

Техничар за графичку припрему 4 / / 10 / 10 

Техничар графичке дораде 4 / / / 9 9 

Медицинска сестра - техничар 4 30 32 30 57 149 

Педијатријска сестра - техничар 4 / / / / / 

Укупно  120 123 107 113 463 

 
Пројектовани број ученика у следећем четворогодишњем периоду 
 

Школска година 
Број уписаних ученика по разредима Укупно 

ученика I II III IV 

2019/2020 130 120 120 87 460 

2020/2021 140 130 120 100 490 

2021/2022 140 140 130 100 500 

2022/2023 150 140 140 100 530 

Укупно 560 530 510 437  
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Фактори који утичу на развој школе 
 
Локални фактори који утичу на развој школе 

 

         Наша школа се данас развија на основама стратегије развоја локалне 
заједнице као средине која је усмерена на развој пољопривреде и изградњи 
капацитета прехрамбене индустрије. У том смислу негујемо образовне 
профиле из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
(тренутно - месар, пекар, оператер у прехрамбеној индустрији, прерађивач 
млека, а раније и прехрамбени техничар, као и техничар за биотехнологију). 
         Развој подручја рада Хемија, неметали и графичарство кроз образовне 
профиле: хемијско-технолошки техничар, хемијски лаборант, техничар за 
индустријску фармацеутску технологију, техничар за заштиту животне 
средине, техничар за хемијску и фармацеутску технологију (иновирани 
образовни профил од 2019/20), није базиран на локалним капацитетима 
компанија којима би наша школа представљала извор одговарајуће радне 
снаге. Графичке струке: ситоштампар, техничар за графичку припрему, 
техничар графичке дораде, нису заживеле у довољној мери, нису имале 
потребну подршку ни средине у којој послујемо, ни једног дела колектива, који 
одувек гајио скепсу по питању развоја ових струка. 
        Подручје рада Здравство и социјална заштита је представљало основ за 
развој школе кроз образовне профиле педијатријска сестра-техничар и 
медицинска сестра-техничар, а у функцији обезбеђивања радне снаге 
потребне Општој болници „Стефан Високи“, и стварање квалитетне основе за 
даље школовање најуспешнијих ученика.  
 

 
Национални фактори који утичу на развој школе 

 

       Са националног нивоа, наш даљи развој је увек, па ће тако и на даље 
зависити од стратегије Министарства просвете о развоју Средњег стручног 
образовања и креирању мреже средњих школа на нивоу Републике. Идеје да 
мрежа медицинских школа буде ревидирана и оне остану само у већим 
местима је у супротности са заговарањем децентрализације свих института у 
земљи. У том контексту ми би у будућности изгубили једно одељење које је 
сваке године уписано у целости и то веома квалитетним ђацима.  
        Ситуацију погоршава и чињеница да се на релацији Министарство – 
Национални просветни савет – ЗУОВ у протеклом периоду нису завршиле 
верификације иновираних образовних профила, те ни једна средина која 
школује ученике у подручјима рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране, као и Хемија, неметали и графичарство нема ништа ново да понуди 
ученицима и родитељима за упис у први разред ове школске године. 
         Информације о променама које су у току или које се планирају нису 
правовремене, често закаснеле (планови и програми се објављују крајем 
августа месеца), те нисмо у могућности да се квалитетно и на време 
припремимо за предстојећи наставни период нити да адекватно планирамо све 
аспекте рада установе. 
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Међународни фактори који утичу на развој школе 

 

        Наша настојања ће у будуће бити усмерена на остваривање међународне 
сарадње. У том смислу желимо да се укључимо у пројекте који ће омогућити и 
ученицима и запосленима посете сродним школским институцијама најпре из 
окружења, а потом и шире. Поведени позитивним искуствима других, који су 
већ укључени у међународну размену, сматрамо да би ово била драгоцена 
искуства и за ученике, али подједнако и за наставнике, зарад поређења услова, 
метода и начина реализације наставних садржаја, практичне наставе... 
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ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА 
 
ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА – изложити резултате  и закључке последње интерне евалуације 

 

      Циклус самовредновања је обављен од фебруара до августа 2018. године, према 
Правилнику о стандардима квалитета рада установе ( „Службени гласник РС“бр. 7/11 и 
68/12 ) који је тада био важећи. Оцењено је свих седам области квалитета, урађена SWOT 
анализа и дати су акциони планови побољшања. 
 
      Област квалитета 1: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, оцењена је 
нивоом остварености: 3 (добар). 

Доминирају јаке стране, а идентификоване слабости су:  

 неусклађеност документације са важећим законом;  

 неусклађеност садржаја програма наставних предмета;  

 наставни планови не садрже образовне стандарде и проверу истих.  
Акционим планом побољшања утврђени су циљеви :              
 ускладити документацију са важећим законом;  
 ускладити кроз међупредметне компетенције и корелације садржај програма 

наставних предмета;  
 укључити у наставне планове образовне стандарде (где постоје) и проверу 

истих. 
Одређене су активности, носиоци, начини праћења и време реализације током шк. 

2018./2019. год. 
       

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ, оцењена је нивоом остварености: 3 
(добар). 

Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. Ученици 
стичу знања на часу, повезују са предходно наученим, са садржајима из различитих области 
и са примерима из свакодневног живота. Ученици имају могућност да уче кроз практичне 
облике наставе унутар установе или у реалним окружењима. По завршетку школовања 
ученици су оспособљени да самостално обављају задатке из свог образовног профила, као 
и да наставе школовање на одговарајућим факултетима. 

Идентификоване слабости су:  
 наставници недовољно уче ученике резличитим техникама учења;  
 процес учења на часу није довољно развијен јер ученици се не подстичу на 

прави начин;  
 традиционалне методе у начину рада наставника;  
 активност ученика на часу;  
 повратне информације о напредовању ученика; -подстицајна атмосфера на 

часу.      
Акционим планом побољшања утврђени су циљеви:  
 подстицање ученика да активно учествују у процесу учења, испољавају своје 

могућности и интересовања применом различитих стратегија ( метода активног 
учења, иновативне технике у учењу, истраживачки рад, мултимедијална 
настава) у процесу наставе и учења како би ученици били мотивисанији. 

Одређене су активности, носиоци, начини праћења и  време реализације током 
школске године. 
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       Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, оцењена је нивоом 
остварености: 3 (добар). 

Резултати на матурским испитима показују оствареност образовних стандарда. 
Школске оцене и успех су у складу са успехом на матурским и спитима. Школа континуирано 
прати и доприноси већој успешности ученика. Школа обавештава све релевантне интересне 
стране о оцењивању.       

Идентификоване слабости су:  

 веома мали бриј ученика је укључен у додатни рад;  

 недостатак извештаја са ученицима за које је сачињен ИОП. 
Акционим планом побољшања утврђени су циљеви:  
 подстицање ученика да више испољавају своје могућности, квалитете и 

интересовања;    
 праћење постигнућа ученика на основу ИОП-а.  

Одређене су активности, носиоци, начини праћења и време реализације током 
школске године. 
    
    Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, оцењена је нивоом остварености: 2 
(задовољава). 

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. У школи 
функционише систем пружања подршке ученицима. Установа се стара да свим ученицима 
учини доступним службе и активностикаријерног вођења.  

Идентификоване слабости су:  

 подршка учењу ученика из осетљивих група;  

 подршка ученицима у прилагођавању школском животу;  

 укљученост ученика у ваннаставне активности.  
Акционим планом побољшања утврђени су циљеви:  
 ваннаставне активности организовати према интересовањима ученика, а не 

према расположивим ресурсима, како би се повећала укљученост ученика;  
 мотивисати ученике којима је потребна подршка да више испољавају своје 

могућности и квалитете, да би остварили већа постигнућа;  
 стварање добре климе у школи и у одељењу, успостављање односа сарадње и 

поверења, међусобног уважавања у циљу успешнијег учења и извршавања 
ученичких обавеза;  

 подстицање ученика са изузетним способностима на додатни рад и стварање 
услова за њихово напредовање и праћење;                      

 подстицање професионалног развоја ученика. 
Одређене су активности, носиоци, начини праћења и време реализације током 

септембра, октобра и новембра 2018. год. и током школске године. 
        

Област квалитета 5: ЕТОС, оцењена је нивоом остварености: 2 (задовољава). 
У школи постоји поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорности 

свих актера. Школа је безбедна средина за све јер је јасно изражен негативан став према 
насиљу, ученици се осећају безбедно у школи, што потврђују и родитељи. Функционише 
мрежа за решавање проблема насиља. Организују се превентивне активности које 
доприносе безбедности  у школској средини. Прате се и анализирају сви случајеви насилниг 
понашања и примењују се мере интервенције. У школи се организују различите активности 
за ученике. Ученици су активни у раду ученичког парламента. Школа сарађује са актерима у 
заједници. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима 
и делатностима школе.  
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Идентификоване слабости су:  

 школски простор, односно његови поједини делови нису пријатни, подстицајни 
и конфорни за боравак у школи;  

 у школи нису изложени радови ученика у довољној мери;  

 подрумски простор и део школе који води ка поткровљу је закључан и потпуно 
нефункционалан;  

 школски простор није прилагођен за ученике са сметњама у развоју;  

 недостаје посебан простор за индивидуалне разговоре са ученицима и 
родитељима;  

 не постоји интерни правилник о награђивању наставника за посебне доприносе 
у раду; не промовишу се успеси или радови ученика са сметњама у развоју;  

 не промовишу се довољно успешни ученици;  

 не постоје вршњачки едукатори и вршњачка медијација;  

 недовољно ваннаставних активности у школи;           

 нема партнерских пројеката са школама и институцијама из иностранства. 
 
Акционим планом побољшања утврђени су циљеви:  
 учинити школски простор пријатнијим и подстицајнијим за ученике и 

наставнике;  
 оснажити ученичку свест о припадности школи кроз изражену могућност 

доношења одлука;  
 ускладити понуду ваннаставних активности са интересовањима ученика;             
 оспособљавање наставника и ученика за решавање сукоба и других облика 

насиља облицима ненасилне комуникације;  
 укључивање наставника у обуке за писање пројеката;  
 превентивно деловање кроз радионичарски рад и активно учење. 

Одеђене су активности, носиоци, начини праћења и време реализације током 
школске 2018./2019.године. 
        

Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ, оцењена је 
нивоом остварености: 3 (добар). 

У школи постоји врло јасан план и програм рада. Планирање и програмирање у 
школи су јасно усклађени. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана 
законом. Директор одлично организује и координира рад у школи, ефикасно и ефективно 
руководи Наставничким већем, предузима све одговарајуће мере за решавање проблема у 
школи и својим радом и понашањем служи за пример запосленима, унапређује рад у школи 
и углед школе. Систем за праћење и вредновање квалитета рада у школи добро 
функционише. Директор укључује запослене у доношење одлука, користи добре механизме 
за мотивисање запослених, показује спремност за промене и иновације и исказује поверење 
у запослене. Постоји могућност увођења додатне делатности школе и издавања школског 
простора.  

Идентификоване слабости су:  

 школа нема правилник о награђивању наставника за посебне доприносе у 
раду;  

 школа нема додатну делатност, ни ученичку задругу, тако да нема додатних 
средстава које школа сама зарађује кроз пружање услуга трећим лицима;  

 скромне материјалне могућности школе и скромна финансијска средства која 
се опредељују на неопходно текуће одржавање;  
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 школа има сопствене капацитете који су недовољно искоришћени у циљу 
обезбеђивања додатних финансијских средстава;                  

 вишегодишња блокада школског рачуна;  

 неопремљеност и застарелост школских радионица и кабинета. 
Акционим планом побољшања утврђени су циљеви:  
 израда правилника о награђивању наставника;  
 увођење додатне делатности школе;  
 учинити школски простор функционалнијим;      
 набавка опреме и наставних средстава;  
 увести ефикаснији грејни систем. 

Одређене су активности, носиоци, начини праћења и време реализације током 
школске 2018./2019. године. 
 
        Област квалитета 7: РЕСУРСИ, оцењена је нивоом остварености 3 (добар). 

У школи постоји спремност наставника да се укључе у програме самовредновања, 
прихвате реалне понуде у оквиру стручног усавршавања, прате доступну литературу, 
сарађују са наставницима из других школа.  

Идентификоване слабости су:  

 обезбеђивање и побољшање материјално техничких услова (простор и 
опрема), који су неопходни за подизање квалитета живота у школи.  

Акционим планом побољшања утврђени су циљеви:  
 побољшање енергетске ефикасности, грејања и опремљености школе;  
 да се учинак свих запослених ефикасно прати и вреднује. 

Одређене су активности, носиоци, начини праћења и време реализације током 
школске године. 
 
         За потребе Развојног плана, акциони планови побољшања биће кориговани у 
сагласности са важећим Правилником о стандардима квалитета рада установе („Службени 
гласник РС“бр. 14/18), који предвиђа шест област квалитета. 
     
 Снаге: 

1. Број и структура наставног и ненаставног кадра омогућава квалитетну рализацију 
школског програма 

2. Спремност наставника да се укључе у програме самовредновања, прихвате реалне 
понуде у оквиру стручног усавршавања, прате доступну литературу, сарађују са 
наставницима из других школа. 

3. Постојећа наставна средства се користе према плану коришћења и у циљу постизања 
квалитета наставе. 

 
Идентификоване слабости: 

1. Обезбеђивање и побољшање материјално техничких услова-простор и опрема,који су 
неопходни за подизање квалитета живота у школи. 

2. Недостатак финансијских средстава за планско и континуирано стручно усавршавање 
наставника као и за реновирање простора школе 

3. Потреба за темељном адаптацијом школског простора 
 

Мере за унапређивање рада школе у области Ресурси: 
1. Укључивање већег броја наставника у обуке за писање пројеката. 
2. Формирање тима за писање пројеката. 
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3. Конкурисање за средства различитих донатора. 
4. Конкурсе који су у фази реализације интезивирати акцијама у које треба укључити 

локалну самоуправу и родитеље. 
5. Успоставити систем  самовредновања сопственог рада. 

 
 
ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА – изложити резултате и закључке последње Екстерне евалуације 

  Оцене часа СОЦИОЛОГИЈА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 
 

 не постоје изложени радови ученика, панои са текстуалним садржајима, 
сликама и другим наставним материјалима који би ученици могли помоћи у 
разумевању чињеница; 

 код процене нивоа остварености стандарда и индикатора у области квалитета 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ је констатовано да доминирају слабе стране и није 
остварен ни један од 7 стандарда. Мало је повезивања питања и садржаја са 
примерима из свакодневног живота; 

 Неостварени индикатори се односе на давање упутстава и објашњења која су 
јасна ученицима, коришћење наставних метода које су ефикасне у односу на 
циљ часа, на технике учења ученика, оспособљавање ученика за постављање 
циљева у учењу, поступке прилагођавања захтева, темпа рада и наставних 
материјала могућностима и индивидуалним карактеристикама ученика, 
индивидуални рад са ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним 
потребама, активности у којима сви ученици у одељењу  активно учествују у 
раду на часу; радове ученика који су настали као продукт заједничких 
активности наставника и ученика на часу, коришћење разноврсних извора 
знања, ефикасно повезивање и структуирање и повезивање делова часа, 
усмеравање интеракцције ученика, развијање компетенција ученика за 
самопроцењивање, коришћење поступака за мотивисање ученика, давање 
ученицима да постављају питања, износе мишљење и коментаре...; 

 Клима на часу није довољно подстицајна за учење, а ученици нису разумели 
предмет учења на часу; 

 Нема годишњих (глобалних) планова; 
 У припреми за час нема стручне литературе и других извора, као ни методе 

евалуације и самоевалуације; 
 У педагошкој свесци нема података о иницијалном тестирању; 
 Нема коментара или препорука за даљи рад уз бројчане оцене; 
 Нема образложења за неоцењене ученике на класификационом периоду у 

записнику са Одељењског већа; 
 Образовни стандарди су делимично остварени 
 Нису истакнути циљеви часа и методе које би биле ефикасније 
 Нема различитих приступа решавању задатака 
 Нема прилагођавањазахтева различитим потребама ученика 
 Наставник не посвећује време свим ученицима... нити примењује додатне 

начине мотивације 
 Наставник није извршио евалуацију и самоевалуацију часа 
 Нема интеракције међу ученицима 
 Наставник не прати и не бележи напредовање ученика, не даје позитивне и 

подстицајне коментаре, недостају поступци мотивисања ученика 
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МЕРЕ: 
 Рад заснивати на прописаним стандардима квалитета; 

 Креирати подстицајну средину за учење уз коришћење продуката 
наставника и ученика; 

 Користити разноврсније методе и облике рада; 

 Прилагођавати захтеве, темпо рада и наставни материјал индивидуалним 
могућностима и различитим потребама ученика; 

 Примењивати Правилник о оцењивању ученика; 

 Унапредити формативно оцењивање; 

 Планирати и остваривати различите поступке мотивације ученика. 

 
 
Школско двориште није ограђено 
Вашар у школском дворишту 
Недовољан број наставних средстава  

 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И РУКОВОЂЕЊА 
Доминирају слабе стране и ни један стандард није у потпуности остварен 
Директор ефективно и ефикасно организује рад школе и функционисање система за 
праћење и вредновање квалитета рада су на најнижем нивоу остварености 
 
Развојни план не покрива све области квалитета, није сачињен на основу извештаја о 
резултатима самовредновања и није усаглашен са чл. 9 Закона о средњем образовању и 
васпитању 
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SWOT АНАЛИЗА 
 

Наше предности (Strengths) Наше слабости (Weaknesses) 
 

2015-2019 2019-2024 2015-2019 2019-2024 
 

- Традиција школе у 
образовно-васпитном 

раду 
- Реализација више 

пројеката значајних за 
развој и унапређење 

наставе (огледни 
профили, Пројекат 

Модернизација 
средњег стручног 
образовања – све 

фазе) 
- Успешно 

организовање 
различитих такмичења, 

семинара 
- Континуирано 

постизање резултата 
ученика на 

такмичењима и добрих 
успеха на пријемним 

испитима 
- Активно учешће 
наставног кадра у 

струковним 
удружењима, на 

националним 
- Стручност наставног 

кадра 
- Перманентна 

едукација предметних 
професора кроз 

семинаре (неки од 
наставника су постали 

тренери) 
- Учешће у тиму за 
израду матурских 

задатака 
- Опремљеност школе 

информатичком 
опремом 

- Толерантност, слога и 
сарадња у 

међуљудским односима 
- Квалитетна сарадња 

са родитељима и широм 
друштвеном заједницом 
- Самовредновање свих 

7 кључних области је 
обављено; резултати 
показују нивое у свим 

- Стогодишња традиција 
у васпитању и 

образовању ученика 
- Стручан и млад 
наставни кадар 

- Здрава природна 
средина 

- Просторне могућности 
- Библиотека са богатим 

фондом књига 
- Отвореност за све 

облике интерактивне 
сарадње и комуникације 

са родитељима, 
локалном заједницом и 

медијима 
- Безбедност ученика и 

наставника 
- Промовисање стила 

„здравог живота“ 

- Школска зграда није 
потпуно адекватна за 

извођење наставе 
- Неповољна локација 

(периферија града) 
- Н а функционисање 

школе неповољно 
утиче општа криза, пад 

животног стандарда, 
моралних норми... 
- Често присутна 

демотивација услед  
недостатка 

финансијских 
средстава, као и 

непостојање 
механизма 

награђивања и 
напредовања 
ангажованих и 

успешних 
- Недостатак 

спортских терена и 
фискултурне сале 

- Нерешени имовинско 
правни односи – 

немогућност 
постављања ограде 

око школе 
- Недостатак 

квалитетније техничке 
подршке наставном 
особљу за израду 

наставног материјала и 
за уређење школског 

простора 
- Отежана набавка 

савремених наставних 
средстава 

- Слаб проток 
информација између 

свих субјеката 
школског живота 

- Велики број ученика 
у појединим 

одељењима, и 
недовољан број у 

другим, мање 
атрактивним 

- Велики број ђака 
путника 

- Смањење броја 
ученика 

- Велики број 
ученика путника, али 

и запослених 
- Недовољна 

сарадња са 
родитељима 

- Недовољна 
опремљеност 

наставним 
средствима и велики 

број застарелих 
наставних средстава 
- Већа заступљеност 

традиционалне 
наставе 

- Недостатак 
савремено 

опремљене кухиње 
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вреднованим 
областима 

- Акциони планови за 
превазилажење 

недостатака уочених 
самовредновањем већ 

су сачињени и одвија се 
њихова  реализација 

- Реализација 
претходног Школског 

развојног плана 
одвијала се у складу са 

планираним што је и 
документовано 

- Неусклађеност 
појединих наставних 

планова и програма са 
захтевима будућег 

радног места 
- Недовољна 

корелација наставних 
планова и програма 

различитих предмета и 
немогућност да се 
промене врше без 

сагласности 
надлежних институција 

које у појединим 
случајевима споро 

реагују 
 

Могућности у окружењу  
(Opportunities) 

 Препреке у окружењу 
(Threats) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- У смислу развоја 
образовног профила 

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА, 
на руку нам иде 

постојање две мале 
(породичне млекаре) у 

Михајловцу – 
ЗЛАТИБОРАЦ и у 

Марковцу - МЛЕКАРА 
МАРКОВАЦ, као и 

обновљена производња 
МЛЕКАРЕ ПЛАНА. 

Очекује се отварање још 
једног значајног 
индустријског 

произвођача у Великој 
Плани. 

- Образовни профили 
прехрамбене струке, 

ОПЕРАТЕР У 
ПРЕХРАМБЕНОЈ 

ИНДУСТРИЈИ, МЕСАР и 
ПЕКАР имају квалитетну 

практичну наставу и 
највећим делом 

обезбеђен посао по 
завршетку школовања 

 Сматрамо да је један 
од највећих проблема 

непотпуног уписа у 
поједине образовне 
профиле и потпуно 

неорганизован јавни 
саобраћај, посебно из 

праваца Селевац 
(гравитира због 

бесплатно 
организованог 

превоза за ученике ка 
Смедереву), Кусадак 

који све више 
гравитира ка 

Младеновцу и 
Београду, као и скоро 

потпуно одсуство 
превоза из и ка 
Наталинцима и 

Тополи. Стога смо 
означени као општина 
са чије територије је 

највећи одлив 
ученика при упису у 

средње школе. 
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МИСИЈА, ВИЗИЈА и ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 
 
Мисија – Зашто постојимо? 
У складу са традицијом Школе стручно образовање и васпитање младих људи у 
различитим профилима, спремних да одговоре захтевима посла у складу са 
европским стандардима или за даље школовање на начин како је предвиђено 
законом. 
Ми смо Средња стручна школа, која има дугу традицију у образовању ученика. Школа смо 
која се мењала и пратила трендове и потребе тржишта рада како би омогућила образовање 
и оспособљавање за различита занимања. Ученицима пружамо општа теоријска знања као 
и практична знања и вештине која им омогућавају да се по завршетку школовања укључе у 
свет рада, одмах, или да наставе школовање на неком факултету или високој школи. 
Подстичемо развој здравих личности, тимског духа, предузетништва, здравих стилова 
живота, хуманих односа и толеранције. 

 
Визија – Какви желимо да постанемо? 

Модерна, градска, средња стручна школа чије ће име бити синоним за Школу 
која пружа адекватну подршку ученицима и њиховим родитељима, ствара добру 
полазну основу за запослење (трећи степен стручности) или за наставак школовања 
(трећи и четврти степен стручности), развија и негује другарство и разумевање међу 
ученицима и задовољава потребе привреде и (локалне и шире) заједнице. 
 

Желимо школу са квалитетним образовањем за све учеснике у наставном 
процесу, која тежи активној улози у друштвеном окружењу - подизање угледа школе 
путем разноврсних јавних  манифестација, која ће се интензивније повезивати са 
високошколским институцијама у земљи и школу која ће активно сарађивати са 
истородним институцијама у иностранству. 

Желимо да постанемо савремена школа прилагођена индивидуалним 
потребама и интересовањима ученика; школа која подстиче развијање 
функционалног знања применом интегративне и интерактивне наставе; школа која 
негује мултикултуралност и толеранцију, и која успешно одговара захтевима 
савременог друштва, кроз реализацију квалитетних и ефикаснијих модела рада. 
У будућности желимо да будемо: 

1. Школа чији ће екстеријер и ентеријер бити реновиран и оплемењен. 
2. Школа која ће имати боље грејање у зимском периоду. 
3. Савремена и актуелна школа, која ће и даље одговарати и прилагођавати се 

потребама друштва и тржишта рада.  
4. Желимо да након завршетка наше школе имамо ученике који ће бити потпуно 

оспособљени да конкуришу на тржишту рада у оквиру занимања које нудимо 
или будемо нудили, желимо изврсне пекаре, месаре, хемијске лаборанте, 
медицинске сестре... 

5. Безбедна школа за све. 
6. Школа која ће да ствара, промовише и негује: здраве стилове живота, 

интересовања ученика, тимски дух али и такмичарски, демократичност  и 
толеранцију, хуманост и алтруизам, предузетнички дух. 

7. Мотивисан наставни кадар, који користи савремене методе у настави и у 
континуитету јача своје компетенције кроз стручно усавршавање. 

8. Модерно и функционално опремљена школа. 
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
 
1. Програмирање, планирање и извештавање 
2. Настава и учење  
3. Образовна постигнућа ученика 
4. Подршка ученицима 
5. Етос 
6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
........... 

 

Циљеви, задаци и активности 
Стратешки циљеви, Задаци и Активности у оквиру Приоритетних области  
 

1. Подизање квалитета комуникације и међуљудских односа 
2. Унапређивање квалитета наставе и развијање проширене делатности школе 
3. Повећање степена атрактивности школе 
4. Побољшање материјално-техничке опремљености школе 
5. Повећање нивоа безбедности 

 

Приоритетна 
област 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ ИЗВЕШТАВАЊЕ 

a. Ускладити документа са актуелним законом о Зосов-у 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Ускладити 
документа са 

актуелним 
законом о 

зосов-у 

Годишњи план 
рада школе, 

школски програм 
и развојни план 
школа усвојен и 

усклађен 

Тимови за израду 
ових докумената 
и Стручни активи 

Почетак школске године 
ГПРШ/развојни 
план урађен и 

усвојен 

Унети у  
Годишње 
планове 

наставних 
предмета 
образовне 
стандарде. 

Шкплски прпграм Стручни актив за 
израду шкплскпг 

прпграма, 
наставници, 
стручна већа 

Почетак школске године 
2019/2020 

Шкплски прпграм 

У годишњим 
плановима 
наставних 
предмета 

предвидети 
провера 

остварености 
прописаних 
образовних 

стандарда или 
циљева учења 

наставног 
предмета 

наведених у 
наставном 
програму. 

Школски програм 

Стручни актив за 
израду школског 

програма, 
наставници, 

стручна већа, 
Тим за 

самовредновање 

 
 
 

Ппчетак сваке шкплске 
гпдине 

Извештаји тимпва и 
стручнпг актива за 
израду шкплскпг 

прпграма 



 
 

Развпјни план шкпле   27 

 

 
Приоритетна област    

 
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Стратешки циљеви :  
Учинити знање ученика систематичнијим и трајним, побољшањем квалитета учења и одговорности 
ученика према учењу, као и повећањем ефикасности праћења напредовања ученика. Пружити 
већу подршку ученицима како да уче и различитим техникама учења. 
Усавршавање наставника у области методике, дидактике и мотивисања ученика.  
Интензивнија посета часова и подршка наставницима у планирању наставе. 
 

Задатак:  
 

Побољшање квалитета учења и одговорности ученика према учењу 
оспособљавањем ученика да разликују различите нивое знања и повећавање 
часова утврђивања и провере знања на нивоу стручних већа 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активност

и/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Наставник је 
обавезан да 

извести 
ученике о 

критеријума 
оцењивања на 
основу нивоа 

знања 

Наставни планови и 
програми 

Припреме за часове 
Фотографије, видео-

записи са часова 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
стручна 

већа 

Током школске године Припреме за час 

Приликом 
испитивања и 
оцењивања 
наставник 
обучава 

ученике да 
препознају 

сопствени ниво 
знања 

Наставни планови и 
програми Припреме 

за часове 
 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
стручна 

већа 

Током школске године Анкете ученика 

Прављење 
плана посете 

часовима 
провере у 

оквиру стручних 
већа, 

реализација 
посета 

Наставници 
примењују прописане 

нивое 
знања у оцењивању ( 

30% више 
наставника) 

Ученици знају шта се 
за коју оцену од њих 

очекује и лакше 
постижу жељени 

успех 
(30% више ученика) 

 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
стручна 

већа 
директор 

почетак школске године-
закључивање током 

школске године 
анализа на крају сваке 

школске године 

записници стручних 
већа, извештаји ПП 

службе 
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Задатак: 
 

Пружити већу подршку ученицима како да уче и различитим техникама 
учења. 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активност

и/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Тема за Чос -
Методе и 

технике учења 

Број одржаних 
часова 

Психолог 
Одељењске
старешине 

Током школске године Извештаји 
психолога и 
одељењског 
старешине, 

Анкете ученика 

У континуитету 
на часовима 
предметне 

наставе учити 
ученике како да 

уче 

Број часова Наставници Током школске године Припреме за 
часове 

 
Усавршавање наставника у области методике, дидактике и мотивисања ученика. 
 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активност

и/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

У оквиру 
стручног 

усавршавања 
одабрати 

семинаре из 
области К 2 

Број сати стручног 
усавршавања 

Наставници Током школске 
године 

Извештај Тима за 
праћење стручног 

усавршавања 

 
Интензивнија посета часова и подршка наставницима у планирању наставе. 
 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активност

и/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

План посете 
часова 

директора и 
психолога 

План посете 
часова директора и 

психолога 

Разрађен 
план посете 

и 
реализација 

Психолог 
Директор 

Током школске 
године 

Организовати 
угледне часове 

Организовати 
угледне часове 

Број 
угледних 
часова 

Наставници Током школске 
године 

Подршка 
планирању 

наставе 

Подршка 
планирању наставе 

 Стручна већа 
Психолог 

Током школске 
године 
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Приоритетна 
област 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Задатак :  
 

Континуирано и систематско праћење ученика на релацији ОШ-СШ и СШ-
факултет/високе школе 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Праћење 
ученика на 

релацији ОШ-
СШ и СШ-и шта 
раде након СШ 

Аналитички 
рад и 

ажурирање 
базе података 

Тим за 
праћење 

ученика након 
сш 

Током школске 
године 

База података о 
ученицима. 

Извештај Тима за 
праћење 
ученика 

Задатак :  Индивидуални циљеви учења су одређени за ученике са потребом за 
додадном подршком. 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активност

и/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Израда 
докумантације 

за ученика којма 
је потребан 

ИОП 

Израда 
Педагошких 

профила, ИОП-а, 
индивидуализације 

итд.. 

Тима за 
ИО 

Током школске године документи су 
информативни, 

области подршке 
прецизно 
одређене 

 
Приоритетна 

област 
 
 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
 

Стратешки циљеви: 
a. Осмишљавање и доношење мера за пружањем додатне подршке ученицима 
b. Рад са талентованим и надареним ученицима 

Задатак:   Идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

 
Испитивање 

способности и 
особина 
личности 
применом 

стандардизовани
х психолошких 
инструмената 

Степен спроведене 
активности и број 

ученика који су 
тестирани 

Психолог 
Септембар сваке 
школске године 

Извештаји о 
спроведеној 
активности 

 
Иницијално 
тестирање 

ученика 

Број предмета и 
ученика 

обухваћених 
иницијалним 
тестирањем 

Предметни 
наставници 

Септембар сваке 
школске године 

Извештаји о 
спроведеном 
иницијалном 
тестирању 
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Формирање школског тима за Инклузивно о бразовање и  
Тима за пружање додатне подршке ученицима  

уколико се укаже потреба 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Формирање 
Тима за ИО и 

Тима за 
пружање 

додатне подршке 

Формирање Тима 

Директор 
Педагошки 
колегијум, 
Предметни 
наставници 

Септембар и током 
школске године 

Извештаји Тима за 
ИО и Тима за 

прижање додатне 
подршке 

Израда ИОП-а, 
праћење и 
евалуација 

израђених ИОП-
а 

Ефикасност и 
ажурност Тима, 
напредовање 

ученика 

Чланови Тима 
за ИО и Тима 

за додатну 
подршку 

Септембар и тпкпм 
шкплске гпдине 

Извештај Тима за ИО 
и Тима за прижаое 
дпдатне ппдршке 

Наставни кадар 
едукован о 
инклузији и 

изради ИОП-а 

Број сати стручног 
усавршавања 

Сви укључени 
у наставу/ 

Финасирање 
од стране 
Општине 

Смед.Паланка 

2019-2023 Извештај п 
стручнпм 

усавршаваоу 

Активност  
 

За ученике првог 
разреда који 

долазе са ИОП -
ом направити 

план транзиције 

Обухват ученика 
којима је потребан 

план 
прилагођавања на 

нову средину, 
ученици коју су 

идентификовани да 
им је потребна 

додатна подршка 

Основне 
школе које су 

похађали 
ученици 

Септембар и тпкпм 
шкплске гпдине 

Извештај Тима за 
ИО и Тима за 

прижаое дпдатне 
ппдршке 

 

Задатак:   
 

План рада са талентованим и надареним ученицима 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Идентификовањ
е надарених и 
талентованих 

ученика 

Израда ИОП 3, 
Такмичења 

ученика 

Предметни 
наставници 

Септембар и током 
школске године 

Извештаји Тима 
за ИО, 

Резултати 
такмичења 
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Задатак:  
                                                     

Подршка учењу ученика из осетљивих група                                                    
Подршка ученицима у прилагођавању школском животу 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Подршка 
одељењским 

старешинама у 
праћењу 

изостајања 
ученика, 

правовремено 
реаговање и 
предузимање 

конкретних 
мера према 
постојећем 
Правилнику 

Одељењске 
старешине, 
психолог, 
секретар 

Благовремено 
сперчавање 

великог броја 
изостајања 

ученика 

Током целе 
школске године 

Извештаји о 
појачаном 

васпитном раду 

Осмишљавање 
помоћи и 

сарадња са 
институцијама 
и предузећима 

која могу да 
помогну 

Директор, 
Координатори 

практичне наставе 

Осмишљавање 
акивности 

мотивисања 
ученика 

Током целе 
школске године 

Извештај 
координатора 

практичне 
наставе 
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Приоритетна 
област 

6. ЕТОС 

Задаци: 

1. Превентивно деловање у спречавању насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања 

2. Интервентно деловање у случају насиља, злостављања и 
занемаривања и дискриминације 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски 
оквир 

имплементациј
е 

Евалуација 

Рад одељенске 
заједнице и 
одељенског 
старешине у 

превентивном 
деловању 

Број обрађених 
тема о превенцији 

насиља кроз 
радионице у оквиру 
чоса-а и чоз-а и на 

часовима грађанског 
васпитања и верске 

наставе 

Одељенски 
старешина, 
психолог, 

наставници ГВ 

Током школске 
године 

Извештаји о 
рализованим 
активностима 

 
 
 
 

Трибине и 
радионице на 

тему превенције 
насиља 

Вршњачки Тим за 
борбу против 

насиља, НВО са 
којима школа 

сарађује, Ученички 
парламент. 

психолог 

Сарадња са 
организацијама које се 

баве превенцијом 
насиља, решавањем 

конфликата и 
смањењем 

дискриминације/одеље
њске старешине, 
психолог, Тим за 

заштиту ученика од 
насиља... 

Током школске 
године 

Извештаји о 
рализованим 
активностима 
Евалуационе 

анкете 

Секције и 
ваннаставне 

активности, које 
се нуде 

ученицима да 
буду у складу са 

њиховим 
интересовањима 

Анкетирање ученика 
о интересовањима 
Већи број ученика 

укључен у 
ваннаставне 

активности и секције 

Предметни 
наставници који 
воде секције и 
ваннаставне 
активности 

Током школске 
године 

Извештаји о раду 
секција и 

ваннаставним 
активностима 

Едукација 
наставника о 
превенцији 

насиља 

Број сати стручног 
усавршавања 

 
Током школске 

године 

Извештај о стручном 
усавршавању, 

портфолио 
наставника 

Задаци: Интервентно деловање у случају насиља, злостављања и занемаривања 
 

Активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски 
оквир 

имплементације 

Евалуација 

Активност 
Сви запослени 

едуковани о 
процедурама 
реаговања у 

случају насиља, 
пријављују и 

прекидају насиље 
у складу са 

процедурама 

Сви запослени 
реагују адекватно 

у овим 
ситуацијама и 

одмах 

Сви запослени Током школске 
гоине 

Извештаји тима за 
заштиту ученика од 

насиља... 
Анкете ученика и 

родитеља 
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Приоритетна 
област 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Стратешки циљеви : 
a. Темељна адаптација школског простора 
b. Опремање  и реновирање школских радионица и лабораторија 
c. Руковођење и лидерско деловање директора - у функцији унапређивања рада школе 
d. Увођење система за праћење и вредновање квалитета рада школе 
e. Увођење и праћење коришћења материјално-техничких ресурса у школи и ван ње 
f. Подстицање и развој предузетничког духа 

 

Задатак:  Реновирање и адаптација школског ентеријера и екстеријера 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активност

и/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Активност 1.1.1 
 
Електроинсталатер
ски радови 

Безбедност 
ученика и 

наставника, 
пријатније и 
квалитетно 
осветљен 

радни простор 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза и 

сопственим 
радом 

Електромор
ава 

 

Највећи део инсталација је 
обновљен (приземље и 

половина првог спрата), на 
другом спрату је један део 

одрађен раније, те остаје само 
ходник и учионице ка 

учионицама за биологију, 
страни језик и географију. 
Кључни посао – уградња и 

повезивање главног струјног 
ормара, је у завршној фази и 

очекујемо да ћемо га окончати 
најдаље до почетка школске 

године 

У 7 учионица је 
уграђена лед 

расвета и 
извучени нови 

струјни и 
интернет 
каблови 

Активност 1.1.2 
 
Спуштени плафони 

Естетски 
пријатнији 
простор са 

постизањем 
виших 

температура у 
грејној сезони 
за 3 степена 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза и 

сопственим 
радом 

Спуштање плафона је урађено 
из више разлога: 

- смањивање запремине 
простора за грејање, 
- естетика простора, 

- извођење електроинсталација 
преко конструкције 

Планирамо да све радове 
завршимо до краја следеће 

школске године 

У 7 учионица, 
главном холу и 
холу на спрату 

су радови 
завршени 

Активност 1.1.3 
 
Пвц столарија 

Уштеда 
енергената до 

30% у 
простору у 

коме је 
извршена 
уградња 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза у 

сарадњи са 
СЗТР 

„ТОЛЧА“ 

Очекујемо да током наредне 
календарске године одрадимо 

још 6 учионица, а ако буде 
могуће кроз донације 

обезбедимо финансирање 
остатка радова  

У 4 учионице и 
ходнику 

уграђена ПВЦ 
столарија и 
обрађене 
шпалетне 

Активност 1.1.4 
 
Окречене учионице 

Светао, 
топао, 

пријатан и 
хигијенски 
чист радни 

простор 

Средствима 
од донација 

До почетка школске године 
ћемо завршити молерске 

радове у 4 учионице и ходнику, 
као и главном холу. Спремни 

смо да током наредне школске 
године потпуно уредимо зидове 
у 6 учионица, и холу на првом 

спрату 

 



 
 

Развпјни план шкпле   34 

 

Активност 1.1.5 
 
Лакиран паркет 

Обновљена 
квалитетна 

подна подлога, 
лака за 

одржавање, 
топла и трајна 

Средствима 
од донација 

Остаје нам да паркете 
рестаурирамо током следеће 

календарске године, по 
завршетку молерских радова, 

најпре у 4 учионице 
 
 

 

Активност 1.1.6 
 
Реконструисан кров 

Безбедан, 
хидроизолова

н објекат је 
простор који је 
једино могуће 
уређивати у 
ентеријеру. 

Трајно 
решени 
највећи 

проблеми  

Локална 
самоуправа 
- Школа – 

Министарст
во правде – 

изабрани 
извођач 
радова 

Ако се ствари буду одвијале 
како је очекивано, по завршетку 

процедуре у Министарству 
правде и Влади (до средине 

јула месеца), са потписивањем 
уговора о реализацији донације, 
улазимо у процес тендерисања 
који ћемо завршити до средине 

августа, када очекујемо и 
почетак радова. Мислимо да ће 
радови потрајати 2 и по месеца. 

Завршетак овог обимног и 
веома вредног посла очекујемо 

до краја октобра 

 

Активност 1.1.7 
 
Реновирана фасада 

Фасадерски 
радови сем 
естетског 

побољшања 
изгледа 

зграде која 
није 

значајније 
реновирана 
од изградње 
ће допринети 
побољшању 
енергетске 

ефикасности 
целог објекта 
и уштедама 

на потрошњи 
горива до 
30%, као и 

побољшању 
услова за рад 

и боравак у 
објекту 

Школа – 
Министарст
во правде – 

изабрани 
извођач 
радова 
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Задатак:   Реновирање и опремање  школских радионица и лабораторија 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активности
/ партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПЕКАРСКЕ РАДИОНИЦЕ 

Активност 1.2.1 
 
Постављање 
плочица и кречење 
 

Хигијенски 
исправан, 

чист и 
пријатан 

радни простор 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза и 

сопственим 
радом 

Пекарска радионица ће током 
лета бити потпуно 

реконструисана. Уградићемо 
ПВЦ врата и прозоре, урадити 

нову електроинсталацију и 
поставити зидне и подне 

плочице 

 

Активност 1.2.2 
 
Инсталација 
опреме 
 

Опрема која 
одговара 
строгим 

стандардима 
производње и 

прераде 
хране 

Од донације  

Надамо се да ће током лета 
процес решавања о додели 
средстава од донација бити 

окончан и опрема испоручена и 
инсталирана 

 

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ МЕСАРСКЕ РАДИОНИЦЕ 
 

Активност 1.2.3 
 
Водоинсталатерски 
радови, 
постављање 
плочица и кречење 
 

Хигијенски 
исправан, 

чист и 
пријатан 

радни простор 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза и 

сопственим 
радом 

Месарска радионица ће бити 
формирана у просторији у којој 
се сада налази главни струјни 
ормар. Релативно сува, у чијој 

близини се налазе водоводне и 
канализационе инсталације, 

лака је за реконструкцију. Овим 
радовима ћемо отпочети процес 

реконструкције и враћања у 
функцију подрумских просторија 

 

Активност 1.2.4 
 
Инсталација 
опреме 
 

Опрема која 
одговара 
строгим 

стандардима 
производње и 

прераде 
хране 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза 

Највећи део опреме је већ 
набављен. Уз скромна улагања 

ускоро ћемо имати малу 
месарску радионицу у функцији 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ  
ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 

 

Активност 1.2.3 
 
Водоинсталатерски 
радови, 
постављање 
плочица и кречење 
 

Хигијенски 
исправан, 

чист и 
пријатан 

радни простор 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза и 

сопственим 
радом 

Радионица ће бити формирана у 
просторији у којој се сада налази 

главни струјни ормар. 
Релативно сува, у чијој близини 

се налазе водоводне и 
канализационе инсталације, 

лака је за реконструкцију. Овим 
радовима ћемо отпочети процес 

реконструкције и враћања у 
функцију подрумских просторија 

 

Активност 1.2.4 
 
Инсталација 
опреме 
 

Опрема која 
одговара 
строгим 

стандардима 
производње 

фармацеустки
х и хемисјких 

препарата 

Средствима 
од 

повраћаја 
акциза 

Највећи део опреме је већ 
набављен. Уз скромна улагања 
ускоро ћемо имати радионицу у 

функцији 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активности
/партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Задатак:  
Руковођење и лидерско деловање директора - у функцији 
унапређивања рада школе 

 

Активност 1.3.1.  
 
 

Установљавањ
е јасне 

организационе 
структуре са 

дефинисаним 
процедурама и 

носиоцима 
одговорности 

   

Активност 1.3.2. 
 

Формирање 
стручних тела и 
тимова у складу 

са потребама 
школе и 

компетенцијама 
запослених 

   

Активност 1.3.3.  
 

Праћење 
делотворности 
рада стручних 

тимова  

   

Активност 1.3.4.  
 

Обезбеђивање 
услова да 
запсолени, 
ученички 

парламент и 
савет родитеља 

активно 
учествују у 
доношењу 

одлука у циљу 
унапеређења 
рада школе 

   

Активност 1.3.5.  
 

Разрада 
механизама за 

мотивисање 
запослених 

   

Задатак:  Праћење и вредновање квалитета рада 

Активност 1.3.6. 
 
 

Директор 
редовно 
остварује 

инструктивни 
увид и надзор 
у образовно-
васпитни рад 

 

  

Активност 1.3.6.1. 
 

Стручни 
сарадници и 
наставници у 
звању прате и 

вреднују 
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образовно-
васпитни рад 
и предлажу 

мере за 
побољшање 

квалитета 
рада 

Активност 1.3.6.2. 
 

Тим за 
самовреднова
ње остварује 

самовреднова
ње рада 
школе у 
функцији 

унапређивања 
квалитета 

 

  

Активност 1.3.6.3. 
 

У школи се 
користе 

подаци из 
јединственог 
информацион

ог система 
просвете за 

вредновање и 
унапређивање 

рада школе 

 

  

Активност 1.3.6.4. 
 

Директор 
ствара услове 

за 
континуирано 

праћење и 
вредновање 
дигиталне 
зрелости 

школе 

 

  

Активност 1.3.6.5. 
 

Директор 
предузима 

мере за 
унапређење 
образовно-
васпитног 
рада на 
основу 

резултата 
праћења и 

вредновања 

 

  

Задатак:  Лидерско деловање директора 

Активност 1.4.1. 
 
 

Посвећеношћу 
и понашањем 
даје пример 

другима 

 

  

Активност 1.4.2. 
 
 

Показује 
отвореност за 

промену и 
подстиче 
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иновације 

Активност 1.4.3. 
 
 

Промовише 
вредности 
учења и 

развија школу 
као заједницу 
целоживотног 

учења 

 

  

Активност 1.4.4. 
 
 

Планира лични 
и 

професионалн
и развој на 

основу 
резултата 

спољашњег 
вредновања и 
самовреднова
ња свог рада 

 

  

Задатак:  Људски ресурси у функцији квалитета рада школе 

Активност 1.5.1. 
 
 

Подстиче 
професионалн

и развој 
запослених и 
обезбеђује 
услове за 

његово 
остваривање 

 

  

Активност 1.5.2. 
 
 

Запослени на 
основу 

резултата 
спољашњег 

вредновања и 
самовреднова
ња планирају и 

унапређују 
професионалн

о деловање 

 

  

Активност 1.5.3. 
 
 

Наставфници, 
наставници са 

звањем и 
стручне 
службе 

сарадњом 
унутар школе и 
умрежавањем 
између школа 

вреднују и 
унапређују 
наставу и 

учење 

 

  

Активност 1.5.4. 
 
 

Запослени 
примењују 

новостечена 
знања из 
области у 
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којим асу се 
усавршавали 

Задатак:  Праћење коришћења материјално-техничких услова 

Активност 1.6.1. 
 
 

Директор 
обезбеђује 
оптимално 
коришћење 

материјално-
техничких 
ресурса 

 

  

Активност 1.6.2. 
 
 

Наставници 
континуирано 

користе 
наставна 

средства у 
циљу 

побољшања 
квалитета 
наставе 

 

  

Активност 1.6.3. 
 
 

Материјално-
технички 

ресурси ван 
школе користе 
се у функцији 

наставе и 
учења 

 

  

Задатак:  Развој предузетничког духа 

Активност 1.7.1. 
 
 

Развијање 
сарадње и 
мреже са 
другим 

установама, 
привредним и 
непривредним 
организацијам
а и локалном 
заједницом у 

циљу 
развијања 

предузетнички
х компетенција 

ученика 

 

  

Активност 1.7.2. 
 
 

У школи се 
подржава 

реализација 
пројеката 
којима се 
развијају 
опште и 

међупредметн
е компетенције 

 

  

Активност 1.7.3. 
 

Школа кроз 
школске 
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 пројекте 
развија 

предузимљиво
ст, 

оријентацију ка 
предузетништв

у и 
предузетничке 
компетенције 

ученика и 
наставника 

Активност 1.7.4. 
 
 

Школа 
укључује 
ученике и 

родитеље у 
конкретне 

активности у 
кључним 

областима 
квалитета 

 

  

Активност 1.7.5. 
 
 

Директор 
развија 

међународну 
сарадњу и 
пројекте 

усмерене на 
развој кључних 
компетенција 

за 
целоживотно 

учење ученика 
и наставника 
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Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 
разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за 
ученике којима је потребна додатна подршка 
 

У досадашњем раду школа је имала ученике којима је неопходна додатна подршка. У 
оквиру свих критеријума школа и запослени нису довољно радили на спровођењу мера 
додатне подршке, бар оне која је видљива кроз документацију. Задаци у оквиру ове области 
су јасно дефинисани у одељку овог документа као приоритет у остваривању васпитно-
образовног рада. 
 
Мере за пружањем додатне подршке ученицима 
 
Идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Испитивање 
способности и особина 

личности применом 
стандардизованих 

психолошких 
инструмената 

Степен спроведене 
активности и 

бр.ученика који су 
тестирани 

Психолог 
Септембар сваке 
школске године 

Извештаји о 
спроведеној 
активности 

Иницијално тестирање 
ученика 

Број предмета и 
ученика обухваћених 

иницијалним 
тестирањем 

Предмени 
наставници 

Септембар сваке 
школске године 

Извештаји о 
спроведеном 
иницијалном 
тестирању 

Формирање школског тима за Инклузивно о бразовање и формирање Тима за пружање 
додатне подршке уленицима уколико се укаже потреба 

Формирање Тима за 
ИО и Тима за пружање 

додатне подршке 
Формирање Тима 

Директор 
Педагошки 
колегијум, 
Предметни 
наставници, 

Септембар и током 
школске године 

Извештаји Тима 
за ИО и Тима за 

прижање 
додатне 
подршке 

Израда ИОП-а, 
праћење и евалуација 

израђених ИОП-а 

Ефикасност и 
ажурност Тима, 

напредовање ученика 

Чланови Тима 
за ИО и Тима за 

додатну 
подршку 

Септембар и тпкпм 
шкплске гпдине 

Извештај Тима 
за ИО и Тима за 

прижаое 
дпдатне 
ппдршке 

Наставни кадар 
едукован о инклузији и 

изради ИОП-а 

Број сати стручног 
усавршавања 

Сви укључени у 
наставу/ 

Финасирање од 
стране Општине 

2019-2023 Извештај п 
стручнпм 

усавршаваоу 

За ученике првог 
разреда који долазе са 

ИОП -ом направити 
план транзиције 

Обухват ученика којима 
је потребан план 

прилагођавања на нову 
средину, ученици коју су 
идентификовани да им 

је потребна додатна 
подршка 

Основне школе 
које су похађали 

ученици 

Септембар и тпкпм 
шкплске гпдине 

Извештај Тима 
за ИО и Тима за 

прижаое 
дпдатне 
ппдршке 
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План рада са талентованим и надареним ученицима 
 

Школа је откривала ученика са посебним талентима и способностима. Са таквим 
ученицима је рађено у редовној настави, укључивани су у ваннаставне активности и 
усмеравани су на такмичења за која су интензивно припремани кроз припремну наставу. 
Школа је кроз овакав рад афирмисала и подстицала интересовања ученика, и створила 
могућност за даљи развој ученика. Ипак, и поред тога, потребно је стално подстицати све 
већи број наставника и пружати им додатну обуку, подршку, помоћ да на време препознају 
такве ученике и сигнализирају одељењском старешини, родитељу, стручном сараднику, 
Стручном тиму за инклузивно образовање. Селекција – кроз психолошке тестове, тестове 
знања. 
 

План рада са талентованим ученицима 
 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци 

активности/ 
партнери 

Временски 
оквир 

имплементације 
Евалуација 

Идентификовање 
надарених и 

талентованих ученика 

Такмичења ученика, 
Укључивање у 
ваннаставне 
активности 

Предметни 
наставници 

Стручна 
већа 

Септембар и 
током школске 

године 

Извештаји 
Тима за ИО, 
Резултати 
такмичења 
Извештаји 
Стручних 

већа 

Израда индивидуалних 
програма у редовној, 

додатној настави, 
секцијама, припрема за 

такмичења, 
консултације са 
ментором, рад у 
истраживачкој 
делатности... 

Израда ИОП 3, 
Ангажовање ученика 

кроз додатну 
наставу 

Предметни 
наставници 

Током године Извештаји 
Тим за ИО, 
Извештаји 
наставника 
који воде 
секције, 
додатну 
наставу 

Мотивисање 
напредних и 

талентованих ученика 

јавно похваљивање, 
кроз књигу 

обавештења, сајт, 
медије, захвалнице 

и др. - укључивање у 
презентацију Школе, 

на Сајмовима 
образовања и 

фестивалима науке 

Предметни 
наставници 

Током године Видљивост у 
медијима, 

сајту школе, 
фејсбук 

страни школе 
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Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања   
и јачања сарадње међу ученицима и родитељима,  
запосленима и ученицима, родитељима и запосленима 

 
Програм заштите ученика од насиља злостављања и занемаривања има као општи циљ да 

наша школа буде безбедно и подстицајно место чиме се остварује право сваког детета да буде 

заштићено од свих облика насиља. На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од 

насиља злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установана Школа је формира сваке 

године Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у 

поступању у заштити ученика од насиља-интервентне активности. Ово се постиже применом мера 

превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља 

насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

1. подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

2. идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 
окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и 
родитеља; 
3. повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање 
насиља и злостављања; 
4. унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног 
особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање 
проблема насиља; 
5. оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању 
деце који указују на потенцијално насилно понашање; 
6. пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу; 
7. изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду; 
8. дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 
школском животу о томе; 
9. омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања 
опасности врше пријављивање насиља; 
10. спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 
кроз радионице и чос; 
11. сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних 
разговора; 
12. сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 
превазилажењу проблема насиља у школи; 

 
Специфични циљеви у интервенцији: 
 
1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља; 
2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 
спровођења Програма заштите; 
3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 
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Програм превенције насиља, злостављања занемаривања и дискриминације 

Активност 
Носиоци 

активности 

Временски 
оквир 

имплементације 

Евалуација 

Упознавање ученика, родитеља, 
школског одбора, савета родитеља са 
садржајем правилника о материјалној 

и дисциплинској одговорности 
ученика, протоколом о поступању 

установе у случају насиља, кодексом 
понашања ученика, правилника о 

друштвено-корисном раду и је 
Правилником  о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 
достојанства личности 

Одељенске старешине, 
директор, секретар, 

Тим за заштиту ученика 
од дискриминације, 

насиља, злостављања 
и занемаривања 

ученика 

септембар Ес дневник 

Записници 
савета родитеља 

Записници тима 
за заштиту 
ученика од 

насиља 
злостављања и 
занемаривања 

Сарадња са родитељима Упознавање родитеља 
на родитељским 

састанцима и Савету 
родитељаса 
процедурама 
интервенције, 

анализама ризика у 
школи и др. 

Септембар/октобар Ес дневник, 
записници са 
родитељских 

састанака 

Записници са 
састанка савета 

родитеља 

Укључивање ученика у планирању и 
реализацији превентивних активности 

Састанци Вршњачког 
тима за превенцију 
родно заснованог 

насиља и Ученичког 
парламента 

Током школске 
године 

Записници 
ученичког 

парламента 
Записници 
састанака 

вршњачког тима 

Доследна примена Правила понашања 
и благовремено изрицање васпитних и 

васпитно-дисциплинских  мера 
ученицима који крше Правила 

понашања, примена правилника о 
друштвено-корисном односно 

хуманитарном раду, спровођење 
појачаног васпитног рада 

Одељењске старешина, 
секретар, директор, 

Тим за заштиту ученика 
од дискриминације, 

насиља, злостављања 
и занемаривања 

ученика 

Током школске 
године 

 

Постављање релевантних васпитних 
циљева на редовноj настави и 

упознавање ученика са процедурама 
интервенције ради ефикаснијег 

реаговања и поступака деловања и 
одговорности у ситуацијама када се 

дешава насиље 

Одељењске старешина, 
предметни наставници, 
наставници практичне 

наставе 

Током школске 
године 

Извештаји о дкр 
односно 

хуманотарном, 
Извештаји о 
појачаном 

васпитном раду 

Развијање и неговање богатства 
различитости и културе понашања у 

оквиру васпитно-образовних 
активности 

Превентивне радионице које обрађују 

Одељењске старешина, 
психолог, предметни 

наставници, 
наставници грађанског 

васпитања и верске 
наставе, српског језика 

Током школске 
године 

Ес дневнк 

Евалуација 
радионица 

Извештаји од. 
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теме ненасилне комуникације, 
конструктивног решавања конфликата, 

неговање позитивне атмосфере у 
одељењу, здравих стилова живота, 

превенције дискриминације и 
развијање толеранције које су 

саставни део плана и програма рада 
одељенских старешина као и део 

програма наставе других предмета. 

Обрада тема у оквиру ЧОС-а и ЧОЗ-а, 
настави Г.В.,верска настава, настава 
биологије, здравствене неге, настава 

здравствене психологије. 

и други запослени а 
уколико постоји 

могућност сарадња са 
институцијама и 

појединцима који су 
стручни за ове теме 

старешина 

На видном месту у школи изложити 
материјал о ненасиљу, 

дискриминацији 
 

Тим за заштиту ученика 
од дискриминације, 

насиља, злостављања 
и занемаривања 

ученика 

Током школске 
године 

Видљивост 
материјала у 

школи 

Развијање комуникацијских вештина и 
оспособљавање ученика за 

конструктивно решавање проблема 

Вршњачки едукатори, 
психолог и наставници 

ГВ, организације 

Током школске 
године 

Ес дневник 

Евалуација 
радионица 

Извештаји 
одељењских 
старешина 

Организација слободних и 
ваннаставних активности и складу са 

циљем превенције насиља 

Рад кроз предвиђене 
програме секција 

Током школске 
године 

Извештаји о раду 
секција 

Видљивост у 
медијима и на 
сајту школе и 

фејсбуку 

Организовање активности ученика и 
свих запослених у школи које имају за 
циљ  повећање безбедности ученика

 организација спортских 
такмичења, едукација, предавања, 

екскурзија, представа, изложба, 
промовисање свих активности 

Стручна већа, секције Током школске 
године 

Извештаји о 
спроведеним 
активностима 

Развијање комуникацијских вештина и 
оспособљавање ученика за 

конструктивно решавање проблема 

Вршњачки едукатори, 
психолог и наставници 

ГВ, организације 

Током школске 
године 

Ес дневнк 

Евалуација 
радионица 

 

Провера и праћење реализације 
планираних активности 

Тим за заштиту ученика 
од дискриминације, 

насиља, злостављања 
и занемаривања 

ученика 

Током школске 
године 

Записници тима 
за заштиту 
ученика од 

насиља 
злостављања и 
занемаривања 
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Мере превенције осипања броја ученика 
Од 2015.год. МПНТР је угасио смер педијатријска  сестра-техничар, док су се смерови попут 

техничар графичке дораде и припреме угасили сами због смањеног броја заинтересованих ученика. 
Такође је у оквиру подручја рада Пољопривредапроизводња и прерада хране од прошле школске 
године угашен четврти степен-биотехнолог и прехрамбени техничар, те уписујемо по 2 одељења 
трећег степена. 

Смањењу броја ученика допринела је и ситуација на територији наше општине, да деце има 
све мање. Школа нема велики проблем са осипањем броја ученика. Највећи број ученика се испише 
у првом разреду, али постоји равнотежа јер исти број ученика пређе из друге средње школе у нашу. 

Типично за нашу школу је да имамо велики број девојчица, те осипања буде због заснивања 
породица. Немамо проблем са децом из осетљивих група и са осипањем, деца која упишу школу ту 
и остану до завршетка јер постоји стимулација кроз ђачке стипендије, више година смо у „Тари 
пројекту“ који омогућава стипендије ученицима из осетљивих група и са слабијим школским успехом. 

Такође увиђамо значај информисања јавности о школи, те су све активности превенције 
осипања ученика али и привлачења нових ученика усмерене кроз маркетинг школе. Увиђамо и 
важност превентивног рада са ученицима од стране одељенских старешина, психолога. 

 

План превенције оспиња ученика 

Задатак:                               ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Активности 
Индикатори 

успеха 

Носиоци 
активности/ 

партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Евалуација 

Интерактивне 
презентације свих 

образовних профила 

Предметни 
наставници 

Тим за маркетинг 

Квалитет и број 
презентација 

Фебруар-мај Анкете ученика 
у ОШ 

Презентација школе у 
Основним школама 

Предметни 
наставници 

Тим за маркетинг 
и ученици 

Број посећених 
школа 

Фебруар-мај Извештај Тима 
за маркетинг 

Учешће у сајмовима 
образовања и 

фестивалу науке 

Предметни 
наставници 

Тим за маркетинг 
и ученици 

Учешће У току године Извештај Тима 
за маркетинг 

Презентација школе на 
родитељским 

састанцима завршних 
разреда у ОШ 

Предметни 
наставници 

Тим за маркетинг 

Број посећених 
родитељских 

састанака 

Фебруар-мај Анкете 
родитеља у ОШ 

Задатак:  ЈАВНИ НАСТУПИ 

Наступи у медијима 
промовисање наставних 

активности и 
ваннаставних 

активности и учешћа у 
пројектима 

 

Предметни 
наставници 

Тим за 
маркетинг и 

ученици 

Број учешћа у 
медијима 

У току године Фотографије, 
видео снимци 
на сајту школе 
и у медијима 

Промовисање успеха и 
учешћа на такмичењима 

Предметни 
наставници 
и ученици 

Број учешћа у 
медијима 

У току године Фотографије, 
видео снимци 
на сајту школе 
и у медијима 
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Задатак:                              УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Припрема ученика за 
такмичење 

Предметни 
наставници 

Извештај о броју 
награда и 
похвала 

У току године  

Истицање успеха 
појединаца са 

такмичења-сајт школе, 
фејсбук група, медији, 
родитељски састанци 

Предметни 
наставници 

Видљиво на сајту 
школе, фејсбук 

групи 

У току године Број 
похваљених 
наставника и 

ученика 

Задатак:                   ПРОМОВИСАЊЕ ШКОЛЕ У МЕДИЈИМА И НА ИНТЕРНЕТУ 

Промовисање школе у 
локалним медијима и на 

интернету 

Предметни 
наставници 
и ученици 
Тима за 

маркетинг 

Видљивост у 
медијима и на 
сајту, фејсбук 
групи, јуутјуб 

каналу 

У току године  

Задатак:                    ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА КОЈИ НЕ ПOСТИЖУ СЛАБИЈИ УСПЕХ У      
ШКОЛИ И СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ 

Допунска настава и 
индивидуални рад са 

ученицима 

Предметни 
наставници, 

психолог, 
одељењске 
старешине 

Резултати у 
поправљању 

успеха ученика и 
понашања 

У току године Извештаји ОВ, 
НВ 

Појачан васпитни рад психолог, 
одељењске 
старешине 

Резултати у 
поправљању 

успеха ученика и 
понашања, 
смањење 

изостанака 

У току године Извештај 
одељењских 
старешине и 

психолога 

Задатак                       ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Организпваое пријема 
ученика првпг разреда и 

јача ппдршка у првим 
месецима у шкпли 

Одељеоске 
старешине, 
психплпг, 
директпр 

Одељеоске 
старешине, 
Директпр 

Стручна служба 
 

Ппчетак шкплске 
гпдине 

 

Идентификација 
ученика лпшег 

материјалнпг стаоа, 
ппрпдичних пднпса и 

др. 

Одељеоске 
старешине, 

психплпг 

Превенција 
псипаоа ученика 

збпг материјалних 
разлпга или  др. 

Септембар, 
пктпбар 

Ес дневник, 
дневник рада 

психплпга 

Ппдршка пдељеоским 
старешинама у праћеоу 

изпстајаоа ученика, 
правпвременп реагпваое 

и предузимаое 
кпнкретних мера према 
ппстпјећем Правилнику 

Одељеоске 
старешине, 
психплпг, 
секретар 

Благпвременп 
сперчаваое 

великпг брпја 
изпстајаоа 

ученика 

Тпкпм целе 
шкплске гпдине 

Извештаји п 
ппјачанпм 

васпитнпм раду 

Осмишљаваое ппмпћи 
и сарадоа са 

институцијама и 
предузећима кпја мпгу 

да ппмпгну 

Директпр, 
Кппрдинатпри 

практичне 
наставе 

Осмишљаваое 
акивнпсти 

мптивисаоа 
ученика 

Тпкпм целе 
шкплске гпдине 

Извештај 
кппрдинатпра 

практичне 
наставе 
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Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 
превазилазе садржај појединих наставних предмета 
 

Задатак:                   РАЗВИЈАЊЕ ТИМСКОГ ДУХА КОД УЧЕНИКА  

Активности Индикатори успеха 
Носиоци 

активности/ 
партнери 

Временски 
оквир 

имплементације 
Евалуација 

Организовање 
тимског рада у 

редовној настави 

Предметни наставници Успешно 
реализоване 
активности 

У току године Оцена 
наставника о 
успешности 

тимског рада 

Учествовање у 
ваннаставним 
активностима 

Од старешине, наставници 
који воде секције 

Успешно 
реализоване 
активности 

У току године Оцена 
наставника о 
успешности 

тимског рада 

 

Задатак:  

 
РАЗВИЈАЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ И ХУМАНИТАРНОГ ОСЕЋАЈА КОД УЧЕНИКА  
 

Организовање и 
учествовање у 
хуманитарнима 

акцијама 

Директор, секретар, од 
старешине, Ученички 

парламент 

Успешно 
реализоване 
активности 

У току године Евиденција 
активности, 
број ученика 

који су 
учествовали 

 
 

 
Задатак:  

 
РАЗВИЈАЊЕ ДУХА ЗАЈЕДНИШТВА И ПРИЈАТЕЉСТВА КОД УЧЕНИКА 
 

Организовање 
облика рада у 
оквиру рада 

од.заједнице и 
часа 

од.старешиен 
који промовишу и 

развијају 
другарство 

 

Одељењски старешина Добар однос 
ученика у 
одељењу 

У току године Извештаји 
одељењског 
старешине 

Организовање 
излета и 

екскурзија 

Директор, секретар Добар однос 
ученика у 
одељењу 

У току године Анкете које 
попуњавају 

ученици 

                     
РАД СЕКЦИЈА 

 

Организовање 
рада секција 

Наставници који воде 
секције 

Број ученика 
укључен у 

секције 

У току године Анкете које 
попуњавају 

ученици 
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План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста 
образовања (матурски, завршни испити и др.) 
 

Ученици наше школе показују врло добре резултате на матурском испиту. Средња 
оцена на матурским испитима у претходним школским годинама била је између 3,50 и 4,76, 
успех је варирао код различитих образовних профила. 
 
План припреме за матурски и завршни испит 

Активности Носиоци 
активности/ 

партнери 

Индикатори успеха Временски оквир 
имплементације 

Упознавање ученика са 
Правилницима о полагању 

завршног и матурског 
испита 

Одељењски 
стрешина, 
предметни 
наставници 

Ученици су упознати 
са процедуром 

полагања завршног и 
матурског испита 

Новембар/децембар 

Анкетирање ученика у вези 
избора наставног 

предмета за матурске и 
завршне испите 

Одељењски 
стрешина 

Ученици су анкетирани 
за изборне предмете и 

области у оквиру 
стручних предмета 

Март 

Предлагање Наставничком 
већу тема и испитних 

питања од стране 
предментних наставника-

ментора 

Предметни 
наставници-

ментори, секретар 
испитног одбора 

Испитна питања и 
теме Постављени су 
на огласну таблу и 

школски сајт 

Март 

Припремна настава за 
ученике полагања 

Наставници 
ментори 

Директор школе 

Припремна настава се 
уредно реализује, 

ученици се припремају 
за испите 

Април- јун 

Утврђивање броја 
кандидата и динамике 

полагања 

Секретар испитног 
одбора 

Познат је број 
кандидата, сви актери 

су упознати са 
динамиком полагања 

Мај 

Полагање завршних и 
матурских испита 

Директор, испитни 
одбор, комисије 

Испити се спроводе 
сходно закону 

Јун 
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Mатурски испит 2018. јун 

Одељење/ 
образовни 

профил 

Број 
ученика 

Одлични Врло 
добри 

Добри Довољни Није 
положило 

матуру 

Просечна 
оцена на 

матурском 

III4 
Пекар/месар 

10 7 3 0 0 1 4,70 

IV 1 
Хемијски 
лаборант 

16 12 4 0 0 0 4,69 

IV2 
Техничар за 
заштиту 
животне 
средине 

17 17 0 0 0 0 5,00 

IV3 
Прехрамбени 
техничар 

17 1 6 6 1 3 3,50 

IV5 
Медицинска 
сестра - 
техничар 

30 11 18 1 0 0 4,55 

IV6 
Педијатријска 
сестра - 
техничар 

31 25 5 1 0 0 4,76 

 
Σ 
 

 
121 

 
73 

 
37 

 
8 

 
1 

 
4 

4,53 
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Mатурски испит 2019. јун 

Одељење/ 
образовни 

профил 

Број 
ученика 

Одлични Врло 
добри 

Добри Довољни Није 
положило 

матуру 

Просечна 
оцена на 

матурском 

III4 
Пекар/месар 

11/7 8 3 3 3 0 3,94 

IV 1 
Хемијски 
лаборант 

14 3 4 0 0 1 4,17 

IV2 
Техничар за 
заштиту 
животне 
средине 

25 14 0 3 0 0 4,52 

IV3 
Техничар 
графичке 
дораде/ 
Прехрамбени 
техничар 

9/1 8 6 0 0 0 4,70 

IV5 
Медицинска 
сестра - 
техничар 

28 16 18 0 0 1 4,49 

IV6 
Медицинска 
сестра - 
техничар 

28 12 5 6 0 0 4,23 

 
Σ 
 

 
124 

 
62 

 
45 

 
12 

 
3 

 
2 

4,39 
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План стручног усавршавања наставника, директора,  
стручних сарадника и других запослених у школи 
 

Стручно усавршавање се планира у складу са потребама и приоритетима образовања и 
васпитања ученика. Стручно усавршавање установе планира се на основу исказаних личних 
планова професионалног развоја наставника, планова стручних већа, стручних сарадника и 
Директора, резултата самовредновања рада установе. 

Успешно одвијање васпитно-образовног процеса захтева, поред познавања достигнућа из 
струке, познавање и достигнућа из области педагогије и психологије. Наши наставници ће у току 
зимских и пролећних распуста похађати стручне семинаре као што су нпр. Зимска школа за 
професоре српског језика и књижевности, за професоре страних језика, Зимска школа за наставнике 
математике и „Архимедесове“ трибине, Зимска школа за наставнике хемије и физике и др. Психолог 
ће наставити сарадњу са Друштвом психолога, а учествоваће и на састанцима републичке секције 
стручних сарадника средњих школа. По позиву, наши наставници ће посећивати и све актуелне 
стручне скупове, трибине, предавања, презентације уџбеника, стручне литературе и др. Све је више 
наставника који се опредељују за онлајн семинаре који им омогућавају да у своје слободно време 
слушају о темама за које су заинтересовани и које сами бирају. Исто тако, наставићемо успешну 
сарадњу са факултетима и високим школама које организују обуке и стручно усавршавање 
наставника и  стручних сарадника (Техникум Таурунум и др.).  

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, резултатима добијеним у процесу самовредновања као и 
проценама потреба наставничког колектива за стручним усавршавањем, наша школа је ставила 
акценат на организацију и реализацију оних програма сталног стручног усавршавања одобреним од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања 
и васпитања (објављени у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за 
школску 2019/2020.годину и 2020/2021.годину). Занимају нас програми стручног усавршавања који 
упућују наставнике како да подстичу ученике у коришћењу различитих техника учења у настави. 
Посебно ће се обратити пажња на задатке дефинисане развојним планом, а тичу се стручног 
усавршавања наставника у области компетенција за поучавање и учење, у области савремене 
методике наставе и јачања дигиталних компетенција наставника.  

Постоји стална потреба  да наставници и стручни сарадници похађају и семинаре у оквиру 
васпитног рада са ученицима и општих питања наставе (који би требало да допринесу подизању 
нивоа комуникацијских вештина наставника, освешћивању њихове улоге у успостављању тимског 
рада и сарадње, јачању њихове дидактичко-методичке компетентности, и сл.). Школа ће предузети 
активности неопходне за финансирање таквих семинара за већи број наставника, а понудиће и 
могућност организовања онлајн семинара који су приступачнији и које наставници могу лако 
уклопити у своје свакодневне активности и обавезе. 
 
Стално стручно усавршавање ван установе ће се реализовати кроз следеће облике: 
• програм обуке (акредитовани семинари у Каталогу) 
• акредитовани програм високошколске установе као облик целоживотног учења 
• стручни скуп (конгрес; сабор, сусрети и дани; конференција; саветовање; симпозијум; округли 
сто; трибина) 
• летња и зимска школа 
• стручно и студијско путовање. 
 
Стално стручно усавршавање у установи ће се реализовати кроз следеће активности: 
• Извођење огледног, угледног часа, радионице или других активности 
• Увођење нових лабораторијских вежби, нових наставних тема, наставних јединица 
• Излагање са стручног усавршавања 
• Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа, дидактичког материјала и др. 
• Приказ блога, сајта, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја који се односе 
на послове наставника и стручних сарадника 
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• Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних 
средстава и др. 
• Реализација истраживања која доприносе унапређивању образовно-васпитног процеса 
• Стручне посете и студијска путовања, предавања, радионице дефинисане Развојним планом 
• Реализација пројеката образовно-васпитног карактера у установи 
• Рад са студентима 
• Такмичења и смотре 
• Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града, општине 
• Маркетинг школе 
• Рад у радним телима и програмима. 
 

Семинар Приоритетна област Циљна група Временски 
оквир 

имплементације 

Достигнућа младих у 
Србији – ДМуС 

 

Унапређивање компетенција 
наставника у области планирања и 

реализације наставе оријентисане на 
исходе (подизање нивоа методичких 

знања релевантних за циљеве и 
исходе предмета/области) 

Заинтересовани 
запослени 

2019/2020 

10 дигиталних 
вештина за 

наставнике 21. века 

Унапређивање дигиталних 
компетенција ученика и наставника и 
употреба информационо-
комуникационих технологија у 
реализацији образовно-васпитног 
процеса 

Сви запослени 2020/2021 

Вредновање и 
праћење 

остварености исхода 
заснованим на 

компетенцијама у 
средњим стручним 

школама 

Унапређивање компетенција 
наставника у области планирања и 
реализације наставе оријентисане на 
исходе (подизање нивоа методичких 
знања релевантних за циљеве и 
исходе предмета/области) 

 

Наставници 
опште 

образовних 
предмета 

2020/2021 
2021/2022 

Технике учења 

 

Унапређивање компетенција 
наставника у области планирања и 
реализације наставе оријентисане на 
исходе (подизање нивоа методичких 
знања релевантних за циљеве и 
исходе предмета/области) 

Сви запослени  2019/2020 

Планирање наставе 
хемије – смернице за 
квалитетну наставу 

 

Унапређивање квалитета наставе 
хемије у основним и средњим 
школама кроз ојачавање 
компетенција наставника у домену 
планирања наставног процеса и 
праћења и проверавања ученичких 
постигнућа 

Наставници 
хемијске и 
хемијско-

технолошке групе 
предмета 

2019/2020 
2020/2021 
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Савремени облици 
евалуације у настави 

хемије 

 

Оспособљавање наставника хемије 
за конструкцију и примену 
вишеслојних тестова за 
идентификацију ученичких 
мисконцепција у хемији; 
Оспособљавање наставника хемије 
за конструкцију и примену 
системичких задатака за процену 
смисленог учења; Оспособљавање 
наставника хемије за дизајн рубрика 
за процену когнитивне комплексности 
проблемских задатака у хемији. 

Наставници 
хемијске и 
хемијско-

технолошке групе 
предмета 

2019/2020 
2020/2021 

Вршњачко насиље – 
„Боље спречити...” 

 

Упознавање учесника са изменама и 
допунама у законском оквиру која се 
односе на питања насиља, 
злостављања и занемаривања; 
Оснаживање комептенција учесника 
за рад унутар Тимова за заштиту 
ученика; Обучавање учесника за 
примену интердисциплинарности и 
спорта у циљу превенције 
насиља(„Играм фер и ван терена„); 
Обучавање учесника за примену 
пројектне наставе као метода 
превенције; Обука учесника за 
планирање, израду и реализацију 
превентивних активности у циљу 
спречавања насиља, злостављања и 
занемаривања; Упознавање са 
програмима превенције и планирање 
превентивних и постинтервентних 
активности према нивоима интереса 
различитих учесника у образовном 
процесу; Развијање вештина за 
спровођење процедура и поступака 
за заштиту ученика од насиља 

Сви запослени 2021/2022 

Инклузивно 
образовање и 
индивидуални 

образовни план 

Упознавање са начином свеоуватног 
прикупљања података, израдом 
педагошког профила, писања ИОП-а, 
начином праћења и вредновања 
ИОП-а 

Наставници и 
стручни 

сарадници 

2019/2020 или 
2020/2021 

Индивидуализаија и 
диференцијација као 

модел наставне 
праксе 

Усавршавање знања наставника о 
диференцијацији и 
индивидуализацији у процесу 
подучавања 

Наставници и 
стручни 

сарадници 

2019/2020 или 
2020/2021 

Емоционални аспекти 
мотивације за 
школско учење 

Оснаживање наставника за стицање 
знања о емоционалним аспектима 
мотивације за учење, кроз усвајање 
вештина препознавања и мењања 
негативних мотивационих стилова 
код ученика; подршка развоју 
личности ученика и заштити 
емоционалног здравља ученика 

Наставници и 
стручни 

сарадници 

2019/2020 или 
2020/2021 
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План напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и 
васпитача 
 

Пошто је 2018.год. ступио на снагу нови Правилник о сталном стручном усавршавању 
и стицању звања, поред плана који је Школа направила за стручно усавршавање, потребан 
је план за стицање звања, који би помогао и оснажио наставнике, стручне сараднике и 
директора да стичу звања.  У школи нико од запослених нема ниједно од звања прописаних 
Правилником, те се план односи на стицање звања педагошки саветник.  
 

 
Активност 

 
Носиоци 

Време 
реализације 

Анализа интересовања за напредовање у 
звање 

Стручна већа, стручни 
сарадник 

Август 

Идентификација 
заинтересованих наставника и стручних 
сарадника 

Стручна већа, стручни 
сарадник 

Септембар 

Креирање програма стручног усавршавања ван 
установе 

Стручна већа,  
Педагошки колегијум 

Август 

Израда плана активности у вези са 
напредовањем и стицањем звања 

Стручни сарадник 
директор, Педагошки 
колегијум 

Септембар 

Припрема огледних/угледних часова, 
радионица и сл. 

Наставници Током године 

Креирање програма стручног усавршавања у 
школи 

ППС, стручна већа, 
Педагошки колегијум 

Септембар 

Извођење и анализа огледних/угледних часова, 
радионица и сл. 

Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Присуство огледним/угледним часовима, 
радионицама и сл. 

Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Присуство на семинарима, зимским школама, 
стручним скуповима 

Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Учествовање на међународном скупу Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Објављивање радова у стручним часописима Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Учешће у изради школског програма, 
развојног плана, годишњег плана рада школе 

Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Руковођење стручним активом, друштвом Наставници, стручни 
сарадници 

Током године 

Учествовање и укључивање Школе у 
међународне пројекте 

Предметни наставници, 
директор 

Током године 

Евалуација реализованих активности Педагошки колегијум Јун 

Приказ истраживања реализованог у школи стручни сарадник Током године 

Помоћ наставницима у припремама стручни сарадник Током године 
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План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад 
школе 
 

Школа и породица имају заједничке циљеве, и школа одржава и подстиче партнерски 
однос са родитељима односно законским заступницима ученика.  

Циљ је да се родитељи/ законски заступници ученика укључе у све аспекте који су 
значајни за укључивање у рад школе, да се упознају са законима из области образовање и 
да се укључе у доношење одлука. Родитељи се укључују у рад школе кроз родитељске 
састанке, савет родитеља и индивидуалне разговоре са од.старешином, психологом и 
директором.  

Циљ је континуирано и правовремено информисање родитеља, телефоном, кроз 
електронске медије (интернет страна школе, фесјбук група школе, приступ ес дневнику). 
Носиоци активности су директор, секретар, стручни сарадник и одељенске старешине. 

 

Садржај рада Начин остваривања Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

- Предлагање представника родитеља у 
орган савета родитеља 

- Упознавање родитеља о улози савета 
родитеља 

Родитељски састанци Одељењске 
старешине 

Септембар 

- Укључивање родитеља (представника) 
у Тимове и стручне актива школе 

- одабир представника 
родитеља за Тимове и 
стручне активе у оквиру 
рада савета родитеља 

Одељењске 
старешине 
Родитељи 

Септембар 

- успостављање контакта са 
родитељима и међусобно упознавање 

- представљање одељења (успех, 
интелектуалне способности, школе из  

су  ученици дошли) 
- представљање  школске организације и  

права и дужности ученика 
- упознавање родитеља са садржајима 

образовања 
- договор о сарадњи одељенског 

старешине  и родитеља 
- индивидуални рад са родитељима 

односно старатељима 
- Анализа успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима ина 
крају I иII  наставног периода 

- Анализа успеха и дисциплине ученика 
у континуитету  током школске године 
- Сарадња са родитељима у оквиру 

појачаног васпитног рада са ученицима 
- Сарадња са родитељима у спровођењу 

друштвено-корисног односно 
хуманитарног рада 

Родитељски састанци 
Индивидуални 

разговори 
Брошуре 

Правилници 

Одељењске 
старешине 

Током 
школске 
године 

Укључивање родитеља у наставни и 
васпитни Процес родитељи учествују у 

изради школског програма 

Укључивање родитеља 
у рад Тимова  и 
Стручних актива 

Одељењске 
старешине 

Руководиоци 

Током 
школске 
године 
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- родитељи су чланови тима за развојно 
планирање 

- родитељи учествују у прављењу ИОП 
- присуство родитеља на настави и 

ваннаставним активностима (родитељи 
предавачи и учесници) 

- едукација родитеља за правилну и 
ефикасну помоћ у учењу 

тимова 
Психолог 

Укључивање родитеља у процес 
управљања Школом 

- родитељи учествују у изради 
школског програма 

- родитељи учествују у Савету 
родитеља 

- родитељи учествују у Школском 
одбору 

- родитељи учествују у раду тимова и 
актива 

Укључивање родитеља 
у рад Тимова  и 
Стручних актива 

 

руководиоци 
тимова 

Директор 

Током 
школске 
године 

- Упознавање родитеља са мерама 
превенције насиља као и са 

интервенцијама у случају насиља и 
акционим планом за превенцију насиља 

Родитељски састанци 
Упознавање са 
протоколом о 

поступању установе у 
случају насиља 

Одељењске 
старешина 

Током 
школске 
године 

- Учешће у организовању и 
обележавању Дана школе, Светог Саве, 

прославе матурске вечери 

састанак , дружење, 
учешће у тимовима 

школе 

Одељењске 
старешина 
Секретар 

Током 
школске 
године 

- Евалуација рада школе Анонимно анкетирање 
родитеља 

Одељењске 
старешина 

Током 
школске 
године 

- Осигурање ученика,ђачки динар, 
екскурзије, униформе за ученике 

родитељски састанак, 
савет родитеља 

Одељењске 
Старешина 
Секретар 
Директор 

Током 
школске 
године 

- Организација предавања за 
родитеље у оквиру јачања васпитне 

улоге родитеља 

Предавања, трибине на 
различите теме које су 
актуелне или за које се 

укаже потреба и 
интересовање-
адолесценција, 

вештине комуникације, 
професионална 

оријентација, 
превенција болести 
зависности, здрави 

стилови живота, итд. 

Психолог Током 
школске 
године 
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План сарадње са другим школама, привредним друштвима  
и другим органима и организацијама од значаја за рад школе 
 
 Сарадња са другим школама је интензивирана у протеклом периоду, али сматрамо да има још много 
простора за њено даље унапређивање. 
 Досадашња сарадња се углавном сводила на административно финансијску сарадњу, размену 
информација, допуну документације, организацији заједничких стручних усавршавања запослених... 
 Ове године смо показали да облици сарадње са Основним школама могу и треба да буду 
разноврснији, садржајнији и усмерени на васпитно-образовне садржаје. У том смислу смо организовали низ 
едукативних вршњачких радионица, радионица и предавања за родитеље.  

Креирали смо и презентовали основношколцима едукативну представу „КРУГ“. Здравствено-
васпитна представа има за циљ да адолесцентима скрене пажњу на повезаност погрешних корака које 
најчешће чине тинејџери. У круг се лако може ући, али се без последица тешко може изаћи. 

У Основној школи „Олга Милошевић“ смо реализовали едукативну радионицу о ЈАБУЦИ – здрава 
исхрана.  

У основној школи „Херој Радмила Шишковић“ су спроведене радионице о значају физичке 
активности као здравог стила живота. Истим поводом смо посетили вртиће „Петар Пан“ и „Наша радост“, 
као и Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју „ПУЖ“, обележавајући ДАН ДЕТЕТА. 

У основној школи „Вук Караџић“ је доктор Бељански Богдан одржао предавање у виду радионице за 
родитеље на тему препознавања симптома болести зависности. 
 Радионице смо организовали и за најмлађе у Дечијој установи „Чика Јова – Змај“, тематски веома 
разноврсне и увек актуелне и примерене узрасту: „Ослобађање страха од лекара“. 
 С обзиром да су спроведене активности наишле на јако добар пријем код деце, стручних 
сарадника и директора школа, намерни смо да са овом праксом наставимо и убудуће је проширимо. 
 Оно на чему желимо да интензивније радимо у наредном периоду је остваривање сарадње са високим 
струковним и високим школама ка којима наши ученици имају пролазност за упис и даље школовање. 
Покушаћемо да нађемо стратешког партнера који би отворио одељење у нашој школи и тиме омогућио да се 
ученици са територије наше локалне самоуправе и околних општина школују у својој средини без додатних 
трошкова путовања и становања. Тренутно разговарамо са ВИСАН-ом из Земуна и Високом технолошком 
струковном школом из Шабца. 

 
Социјални партнери са којима планирамо сарадњу: 

 

Редни број Назив компаније 

1. Винарија „Радовановић“ 

2. ПИК „Опленац“ – Топола 

3. Винарија „Александровић“ - Топола 

4. Кланица „Паланка промет“ - Смедеревска Паланка 

5. Месна индустрија „МЗ УНИОН“ – Пожаревац 

6. „ФРУВИТА“ – Луњевац - Смедерево 

7. „Књаз Милош“ - Аранђеловац 

8. Млекара „Границе“ – Младеновац 

9. Млинска индустрија и пекара “Маковица“ – Младеновац 

10. „ГОЛД“ – Младеновац 

11. „ПУРАТОС“ – Ковин 

12. „ЛЕ САФРЕ“ – Смедерево 

13. Кланица и прерада меса „Будућност“ – Крагујевац 

14. „Биомед“ – Крагујевац 

15. Макси (Делхаизе) 

16. Уљара „Бисер“ – Марковац 

17. Пекара „Денис“ – Младеновац 

18. Пекара „Јевтић“ – Сипић 

19. „Ванилица“ – Аранђеловац 
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20. Млекара „Марковац“ – Марковац 

21. Млекара „Златиборац“ - Михајловац 

22. ДИС - Крњево 

23. Месара „Три прасета“ - Смедеревска Паланка 

24. Месара „Минић“ - Смедеревска Паланка 

25. Роштиљ „АМБ“ - Смедеревска Паланка 

26. Угоститељска радња „КОД Џамбона“ - Смедеревска Паланка 

27. Посластичарница „Марина“- Смедеревска Паланка 

28. Посластичарница „Александра“- Смедеревска Паланка 

29. Пекара „Лолек“  - Смедеревска Паланка 

30. Пекара „Прва“- Смедеревска Паланка 

31. „Водовод“ – Смедеревска Паланка 

32. Институт за повртарство – Смедеревска Паланка 

33. „Мегамаркет“ – Смедеревска Паланка 

34. „Паланачки кисељак“ -- Смедеревска Паланка 

35. „Оптимум“ - Смедеревска Паланка 

36. Штампарија „АРАК“ - Смедеревска Паланка 

 УСТАНОВА – ИНСТИТУЦИЈА 

37. Дечија установа  
„Чика Јова Змај“- Смедеревска Паланка 

38. Дом Здравља – Смедеревска Паланка 

39. Општа болница „Стефан Високи“ – Смедеревска Паланка 

40. Апотека „Здравље“ Смедеревска Паланка 

41. Црвени Крст - Смедеревска Паланка 

42. Центар за социјални рад – Смедеревска Паланка 

43. Полицијска управа - Смедеревска Паланка 

44. Ватрогасна станица – Смедеревска Паланка 

45. Метеоролошка станица – Смедеревска Паланка 

 
 У оквиру подручја рада ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, упућени смо на сарадњу са Општом 
болницом „Стефан Високи“ и Домом здравља, као и Градском апотеком „Здравље“. У овим институцијама 
реализујемо практичну наставу за образовне профиле Медицинска сестра – техничар и Педијатријска сестра – 
техничар. У апотеци, у галенској лабораторији  реализујемо практичну наставу за образовни профил Техничар 
за хемијску и фармацеутску технологију. 
 Имамо конкретку и веома развијену сарадњу са Црвеним крстом у Смедеревској Паланци, кроз 
заједничке акције Добровољног давалаштва крви, Дана донора ... 
 Као образовна институција смо упућени на свакодневну сарадњу са Центром за социјални рад и 
Полицијском управом у граду. У решавању проблема деце, породица из којих долазе ученици код којих 
приметимо промене у понашању, социо-економских проблема, у честим смо контактима са службеницима ових 
институција. И у случају организовања путовања ученика на блок или практичну наставу по протоколима смо 
упућени на сарадњу са Полицијском управом. 
 У смислу каријерног вођења и професионалне оријентације успоставити ближу сарадњу са 
Националном службом за запошљавање, као и у области реализације стручних обука лица са евиденције 
незапослених. 
 Са Ватрогасном станицом имамо сталну сарадњу на редовним обукама и тестирањима запослених.  
 Са Метеоролошком станицом сарађујемо кроз посете ученика и упознавање мерних инструмената који 
се користе у метео службама, а кроз обуку за вршење мерења и анализу резултата мерења, као њихово 
графичко приказивање. 
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Друга питања од значаја за развој школе 
 
Проширена делатност школе 
 
 Услови за увођење проширене делатности школе су дефинисани Законом о основама 
система образовања и васпитања, где је одређено чланом 33 да установа која има решење о 
верификацији може да обавља и другу делатност која је у функцији образовања и васпитања под 
условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања. 

Проширена делатност установе може да буде давање услуга, производња, продаја и друга 
делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању 
образовања и васпитања. 

Средња школа може да остварује програме обука, у складу са потребама тржишта рада. 

У смислу наведеног, мишљења смо да је потребно и оправдано да у наредном периоду 
приступимо изради елабората којим би ушли у процес верификације проширене делатности школе. 

Елаборат би разрадио више видова давања услуга, производње и продаје сопствених 
производа: 

 Услуга остваривања програма обука, у складу са потребама тржишта рада; 

 Производња пекарских производа у пекарској радионици – продукти рада практичне 
наставе ученика; 

 Производња кућне – неинвазивне хемије (средства за одржавање личне и хигијене 
простора – течни сапун, средство за прање прозора, подопер...), за сопствене потребе 
и локално тржиште; 

 Производња фармацеутских и козметичких производа (сапуни, биљни препарати, 
креме, лосиони...); 

 Продаја пекарских производа у Ученичком клубу – ресторану, у просторијама 
школе; 

 Продаја хемијских средстава локалним институцијама и трговинама, као и пригодна 
продаја фармацеутских и козметичких производа (Дан заљубљених, 8. март...). 

Све наведено је у функцији обогаћивања реализације практичне наставе у образовним 
профилима које школујемо у контролисаним условима школског окружења, у радионицама које ћемо 
грађевински уредити током лета 2019. године, а опремити из донација и сопствених средстава у 
наредном периоду (пројекти су написани и послати потенцијалним донаторима), под будним оком 
наставника практичне наставе. 

Образовни профил - Пекар – добија услове за реализацију практичних задатака једнаке 
условима код социјалних партнера, а наставнику омогућава потпуну и сталну контролу над 
реализацијом задатака и праћење напредовања ученика; 

Образовни профил - Месар – има могућност реализације великог дела практичних 
задатака као код социјалних партнера (основну опрему смо већ обезбедили или припремамао њену 
набавку); 

Образовни профил - Техничар за хемијску и фармацеутску технологију – има 
могућност праћења и реализације технолошких поступака, рада машина и линија за производњу у 
микро условима. Ово је велики бенефит, јер ученицима овог образовног профила најтеже 
обезбеђујемо практичну наставу (такве у локалу и нема).  
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Сви ученици укључени у процесе производње кроз проширену делатност се обучавају у 
реалним условима пословања и код њих се развија предузетнички дух. Посебно наглашавамо 
бенефит који добијају ученици образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску 
технологију (хемијски лаборант, хемијско – технолошки техничар, техничар за индустријску 
фармацеутску технологију), јер тек кроз реализацију практичних задатака увиђају могућности за 
своје будуће радно ангажовање, запошљавање и самозапошљавање. 

Проширена делатност школе би кроз комбинацију наведених активности обезбедила, 
најпре, самоодрживост, а потом и средства која би омогућила набавку додатне опреме, наставних 
средстава и акумулацију финансијских средстава која би била искоришћена за награђивање 
ангажованих ученика, као и наставника практичне наставе. 

Садржај рада Начин 
остваривања 

Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Добијање сагласности наставничког већа 
за доношење одлуке о увођењу 

проширене делатности 

Седница 
наставничког 

већа 

 25. 06. 2019.  

Елаборат о оправданости увођења 
проширене делатности са свим 

елементима из члана 33. Закона о 
основама система образовања и 

васпитања 

  
 
 
 
 

У писању елабората о 
оправданости 

увођења проширене 
делатности школе 

учествовали би 
тимски:  

- Директор и секретар 
школе;  

- Шеф рачуноводства; 
- Координатори 

практичне наставе; 
- Председници 
стручних већа 

Израду 
елабората 

започети од  
јула 2019. 

 Израда плана прихода и расхода 
који ће се остварити и издатака за 

обављање те делатности 

  

 Израда плана начина ангажовања 
ученика и запослених 

  

 План располагања и коришћења 
остварених средстава, у складу са 
прописима који регулишу буџетски 

систем 

  

 Проширену делатност 
остваривања програма обука 
ускладити са Правилником о 

програму огледа обука одраслих 
(“Просветни гласник бр. 2/09…) 

или тражити одобрене од стране 
Завода за унапређивање 
образовања и васпитања 

  

Одлука органа управљања о 
проширеној делатности школе 

Седница 
Школског 
одбора 

Директор, секретар, шеф 
рачуноводства, Чланови 

школског одбора 

август 2019. 
године 

Захтев за мишљење предати директно у 
МПН, а они шаљу школској управи, која 

даје мишљење и службено враћа 
мишљење МПН 

   

Решење МПН о проширеној 
делатности 

  новембар 

Упис у Трговински суд    

Решење Трговинског суда   децембар 
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Континуиран наставак уређења учионичког простора 

Намерни смо да наставимо са пројектом комплетног уређења учионичког простора 
у школи. 

Сви радови ће се изводити у фазама и зависиће од прилива средстава од 
повраћаја акциза, али и од динамике евентуалних донација. 

Током лета 2019. ћемо потпуно завршити уређење 4 учионице и ходник са главним 
холом. Завршна обрада зидова, обрада паркета, уградни ормари. Овим ћемо добити три 
специјализоване учионице са свом неопходном опремом за коришћење мултимедије у 
настави. Једна специјализована учионица је намењена наставницима Српског језика и 
књижевности, друга наставницима Друштвене групе предмета, трећа наставницима 
Математике. 

Настојаћемо да током школске 2019/2020. године завршимо и три учионице на 
спрату – Кабинет за прехрамбену групу предмета, и две учионице. Уређење подразумева 
замену улазних врата, обраду паркета, замену прозора ПВЦ столаријом. (укупно треба 
заменити 5 улазних врата и 12 прозора). 

Покушаћемо да додатно уредимо још једну или две учионице из малих донација 
локалних предузећа. Обратићемо се за помоћ Паланачком кисељаку, ФОМ-у, ГОША 
монтажи, ДМ-инвест-у, Гравинг-у, Мега-маркету, Оптимуму, “Sofitex” d.o.o., Gpd 
„Niskogradnja“ doo, „Gas - aviation“ doo, „Metal –produkt“ doo, „Luča grupa“ doo, „Eldon grupa“ 
d.o.o., „Dankom inženjering“ doo, Fabrika decormetalbox, Loom of fruit…   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Asofitex-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Agpd-niskogradnja-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Agpd-niskogradnja-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Agpd-niskogradnja-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Agas-aviation-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Ametal-produkt-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Alua-grupa-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aeldon-grupa-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aeldon-grupa-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat
http://smederevskapalanka.privredaturizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Adankom-inenjering-doo&catid=35%3Aprivreda&lang=lat


 
 

Развпјни план шкпле   64 

 

Ревитализација школских спортских терена 

Школски спортски терени нису обнављани последњих 30 година. За реализацију 
плана и програма је неопходно да се уреде, те би ово била прилика за темељну 
реконструкцију постојећих теренских основа и њихово обогаћивање новим садржајима 
(помоћни кошеви, голови за мали фудбал). Ово је један од битних приоритета, јер смо и 
даље једина школа у граду која нема фискултурну салу, већ импровизовану – гимнастичку, 
са минимумом опреме.  

Уједно планирамо да урадимо осветљење спортских терена. 
 

Садржај рада Начин остваривања Носиоци активности Временска 
динамика 

Припрема пројекта  Директор школе Јун-август 
2019.  

Предмер и предрачун Контакт са добављачем 
опреме и грађевинским 

инжењером 

Грађевински инжењер Септембар 
2019. 

Израда пројектне 
документације 

Грађевински инжењер Грађевински инжењер Октобар – 
новембар 

2019.  

Контакт са 
произвођачима електро 

опреме за спољну 
расвету 

 Директор школе 
 

Јун-август 
2019. 

Добијање писма о 
намерама спортских 

клубова 

Контакти са 
председницима клубова 

Директор школе 
 

Мај 2019.  

Уговарање радова са 
грађевинском фирмом 

 Директор школе Април 2020. 

Грађевински радови Грађевинска фирма Грађевинска фирма Април-мај 2020 

Контакти и избор 
добављача спортских 

подлога 

 Директор школе 
 

Септембар 
2019. 

Реализација 
постављања спортских 

подлога 

 Фирма специјализована 
за постављање 

спортских подлога 

Мај 2020. 

Отварање реновираних 
спортских терена 

  17. маја 2020.  
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Фитнес центар на отвореном 

Инсталацијом фитнес центра на отвореном желимо да обогатимо садржаје школског 
дворишта и додатним садржајима обогатимо могућности за извођење наставе физичког васпитања.  

Жеља нам је и настојање да школско двориште у будућности буде посећено и ван 
наставног периода. Да постане центар окупљања спортиста и рекреативаца.  

Пројектом је предвиђена инсталација 6 справа. Свака справа има задатак развијања 
одређене групе мишића. 

 

Садржај рада Начин 
остваривања 

Носиоци 
активности 

Временска динамика 

Припрема пројекта  Директор школе Јун 2019.  

Предмер и предрачун Контакт са 
добављачем опреме 

Директор школе Јун 2019.  

Добијање писма о 
намерама спортских 

клубова 

Контакти са 
председницима 

клубова 

Директор школе 
Професори физичког 

васпитања 

Мај 2019.  

Припрема простора за 
постављање справа 

Бетонирање 
постамената 

Помоћни радници Јул 2019.  

Постављање справа Постављаање 
справа за вежбање 

Добављач опреме По окончању процедуре 
добијања средстава од 

спонзора 

Отварање фитнес 
центра 

Сабор спортиста  Средња школа – 
домаћин 

Спортисти клубова 
који су подржали 

пројекат 

Април 2020. године 
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Уређење спортске сале у сутеренским просторијама школе 

У сутерену школског објекта располажемо великим простором који деценијама није у 
функцији. Просторије некадашње котларнице и пратећих просторија су потпуно нефункционалне. 
Простор има висину као две учионице, у облику је слова л латинично, и његовом адаптацијом бисмо 
могли да добијемо малу спортску салу, која би била у функцији зими и током кишних дана. Улаз у 
овај простор би било могуће  урадити са спољне стране, тако да потпуно буде издвојен од осталих 
просторија у школи. Уз овај простор се налази и плато са кога се улази у просторију величине једне 
учионице. Овде је могуће направити свлачионице, тушеве, справарницу... Простор је уз котларницу 
тако да спровођење грејања не представља никакав проблем. Уз сопствено ангажовање за један 
део радова, за релативно мала додатна средства добили бисмо  функционалан и издвојен спортски 
кутак, а при том ослободили простор за опремање свечане сале. 

 

Садржај рада Начин 
остваривања 

Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Припрема пројекта  Директор школе Септембар – 
новембар 

2019.  

Предмер и предрачун Грађевински 
инжењер – 
архитекта 

Грађевински 
инжењер – 
архитеткта 

Новембар – 
децембар 

2019. 

Израда пројектно-техничке 
документације 

Грађевински 
инжењер - 
архитекта 

Грађевински 
инжењер - 
архитекта 

Новембар – 
децембар 

2019. 

Извођење радова по фазама 
предвиђеним пројектом 

   

1. Припремни радови (рушење дела 
плоче, израда потпорних стубова, 

изливање степеништа и отварање улаза 
са спољне стране...) 

 Помоћни 
радници 

 
 
 
 
 

Током 2020. 
2. Инсталатерски радови  Помоћни 

радници 

3. Плафони и расвета  Помоћни 
радници 

4. Малтерисање зидова   

5. Бетонирање подова  Помоћни 
радници 

6. Завршна обрада зидова   Почетком 
2021. 

7. Завршна обрада подова – 
спортске подлоге 

  Април 2021. 

8. Инсталација справа које већ 
поседујемо – рипстоли, козлићи, шведски 
сто, шведска клупа, струњаче, стлови за 

стони тенис... 

 Помоћни 
радници 

Мај 2021. 

Отварање спортско – рекреативне сале   17. мај 2021. 
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Школско двориште – научни парк 

Идеја креирања научног парка у школском дворишту  је само један од аспеката уређења и 
оплемењивања школског простора. Покушати развијати идеју у сарадњи са Центром за развој науке 
– Београд. 

Иницијални експонати би требало да буду: 
 

Експонат Начин 
остваривања 

Носиоци активности Временска 
динамика 

Путоказ – 
даљинар 

 

 Професори географије у 
сарадњи са столарском 

радионицом 

Септембар 2019. 
године 

Сунчани 
часовник 

 

Исцртавање на 
центру терена за 

мали фудбал 

Помоћни радници у сарадњи 
са стручним тимом са 

географског факултета 

По санацији 
школских спортских 

терена 

Сунчани 
часовник – зидни 

 

 У сарадњи са стручним тимом 
са географског факултета, 

локална компанија која се бави 
обрадом метала 

По реализацији 
пројекта израде 

термоизолације и 
фасаде школе 

Сто и клупа – 
периодни систем 

елемената 
 

 Помоћни радници Октобар 2019. 
године 

Метеоролошка 
станица – 
дигитална 

 

Припрему бетонског 
носача и носеће цеви 
урадити са помоћним 

радницима.  
Метео- станица је 

донација. 

У сарадњи са БИОСЕНС 
институтом из Новог Сада 

Јесен 2019. године 

Метеоролошка 
кућица –  

мерни 
инструменти 

 

донација У сарадњи са метеоролошком 
станицом у Смедеревској 

Паланци и 
Хидрометеоролошким заводом 

Србије 

Током школске 
2019./20. године 

...   Током наредних 
година 
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Летњи научни камп 

Наумили смо да у наредном периоду препоручимо своју школу и своју локалну 
заједницу као средину која промовише науку и децу и младе уводи у овај магични свет на 
специфичан начин. 

Најпре желимо да остваримо сарадњу са Центром за промоцију науке из 
Београда. Такође, ћемо своју идеју (концепт) петодневног летњег научног кампа изложити и 
директорима основних школа. Паралелено са овим ћемо остварити сарадњу са 
представницима локалног парламента и члановима општинског већа задуженим за 
образовање и тражити њихову подршку за реализацију ове идеје. 

Летњи научни камп треба да буде инспиративан, занимљив, испуњен садржајима 
који ваља да подстакну дечју радозналост, усмере њихова испољена интересовања, да 
развија дух заједништва, другарства... вођен од стране стручних и компетентних водитеља.  

 

Садржај рада Начин остваривања Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Формирање тима за 
реализацију научног кампа 

Састанци стручних већа Директор Август 2019. 

Остваривање сарадње са 
Локалном самоуправом на 

реализацији пројекта 

Састанци са 
представницима локалне 

самоуправе 

Директор  
 

Септембар-
октобар 2019. Остваривање сарадње са 

Центра за промоцију науке на 
реализацији пројекта 

Контакти и сусрети са 
представницима Центра 

за промоцију науке 

Директор 

Контакти са спонзорима Дописи, телефонски 
контакти 

Директор Новембар-
децембар 2019. 

Остваривање сарадње са 
Основним школама, 

анимација ученика за летњи 
научни камп 

Дописи, телефонски 
контакти, састанци са 
директорима школа 

Директор Фебруар-март-
април-мај 2020. 

Појединачни или групни 
контакти са ученицима и 

родитељима 

Састанци са изабраном 
децом и њиховим 

родитељима 

Директор и школски 
Тим 

Мај 2020. 

Реализација пилот кампа Састанци са Тимом Школски тим за 
реализацију Летњег 

научног кампа 

Јул 2020. 

Представљање резултата 
Пилот фазе летњег научног 

кампа и захтев за 
суфинансирање 

У сарадњи са 
Министарством просвете, 

науке и технолошког 
развоја 

Школски тим за 
реализацију Летњег 

научног кампа 

Наредних 
година 
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МОНИТОРИНГ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

Школски развојни план је као документ разрађен и промишљен од ужег круга 
сарадника директора школе и представника свих стручних већа и свих који су показали 
интересовање у датом тренутку израде документа.  
 
Документ је формиран на основу уочених проблема и затеченог стања у школи. Основ 
за његову израду су чинили резултати претходног самовредновања и екстерне 
авалуације. 
 
У надлежности школског Тима за обезбеђење квалитета и развој школе, као и 
Стручног актива за развојно планирање, кроз сарадњу са осталим тимовима и 
стручним већима, као и свим запосленим, је да прате реализацију задатих циљева, 
уоче сметње у реализацији неких од циљева, предложе мере за одклањање ових 
сметњи, али и да у складу са текућим променама у друштвеној заједници, трендовима 
развоја образовног система и система неформалног образовања дају нове и 
иновативне идеје којима би посотојећи развојни план био допуњаван и стално 
актуелан и примерен савременом тренутку.  
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ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 1 

 
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Циљ1 
- Ускладити документа са актуелнем законом о 

Зосову 

Реализовано – исходи, 
промене које су се десиле 

у циљној популацији 

Индикатори – 
квантитативно 

приказују промену 
зацртаних циљева 

Инструменти 

Документација је у 
претходном периоду у 
потпуности усаглашена са 
важећом законском 
регулативом и 
правилницима који 
регулишу одређене области 

Сва документација 
усаглашена одмах по 
обављеном надзору и 
имплементиране све 

сугестије. Документација 
усвојена у предвиђеним 

роковима 

Законски оквири и 
поређење документације и 
усаглашености 
 
Чек листе области 1 
стандарда квалитете за 
самовредновање 

Образовни стандарди су 
унети у годишње планове 
рада код предмета за које су 
усвојени  

Школски програм 
Годишњи планови рада. 
Вишеструке напомене у 

записницима са 
Наставничких већа. 

Увид у у годишње планове 
рада 

У годишњим плановима су 
предвиђене провере 
остварености прописаних 
образовних стандарда или 
циљева учења 

Школски програм 
Годишњи планови рада. 

 

Увид у школски програм  
Увид у годишње планове 
рада 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 2 

 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Циљ 1 

- Учинити знања ученика систематичнијим и 
трајним, побољшањем квалитета учења и 
одговорности ученика према учењу, као и 
повећањем ефикасности праћења 
напредовања ученика. Пружити ученицима 
већу подршку како да уче и различитим 
техникама учења. 

Реализовано – исходи Индикатори Инструменти 

Константно инсистирати на 
квалитету савладаности 
наставних садржаја и 
редовно информисати 
ученике о критеријумима 
оцењивања  

Наставни планови и 
програми, припреме за 
часове, записници са 
наставничких већа и 

прилози објављени на 
школском сајту у којима 

Протоколи о посматрању 
часа директора и 
психолога 
Протоколи и евалуација 
часа хоризонталног 
праћења од стране колега 
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се говори о оцењивању, 
правилнику о оцењивању 

и формативном 
оцењивању 

Организован је низ стручних 
усавршавања 

Извештај и серттификати 
са организованих 

стручних усавршавања 

Ефекти и примене 
наученог у настави 
Прикази стручних 
усавршавања кроз 
интерно усавршавање у 
школи 

Организована је периодична 
посета часовима 

Наставници, директор и 
стручни сарадник 

посећују редовно часове 

Чек листе са посета 
часовима, припреме за 
посећене часове 

Препоруке 

Приоритетна област 
3 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Задатак 1 
Континуирано и систематско праћење ученика на 
релацији ОШ-СШ и СШ – факултет/високе школе 

Реализовано – исходи, 
промене које су се десиле 

у циљној популацији 

Индикатори – 
квантитативно приказују 

промену зацртаних 
циљева 

Инструменти 

Прикупљање и ажурирање 
података о напредовању и 

кретању ученика по 
вертикали кроз образовни 

систем 

Резултати са Завршних 
испита, Резултати са 
пријемних испита на 

факултете и више школе 

Извештаји тима/од 
ељенских старешина  који 

прате наставак 
школовања ученика 

Задатак 2 
Индивидуални циљеви учења су одређени за 
ученике са потребом за додатном подршком 

Тим за ИОП је имао више 
састанака на којима је са 

наставницима који предају 
деца са тешкоћама у учењу 

дефинисана израда 
посебних задатака за овакве 
ученике, редовно праћење 

њиховог напредовања    

Индивидуални планови и 
припреме наставника 

Израђени индивидуални 
образовни планови за 
ученике 
Индивидуални планови се 
примењују у теоријској и 
практичној настави 
 

Приоритетна област 
4 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 1 
Осмишљавање и доношење мера за пружање 

додатне подршке ученицима 

Реализовано – исходи, 
промене које су се десиле 

у циљној популацији 

Индикатори – 
квантитативно приказују 

промену зацртаних 
циљева 

Инструменти 

Стручни сарадник – 
психолог у сарадња са 

члановима Тима 

Иницијално тестирање 
као основ за израду 

документације 

Разматрање резултата 
иницијалног тестирања 
Прилагођавање рада 
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 одељењима као основ за 
планирање наставе 

Циљ 2 
Интервентно деловање у случају насиља, 

злостављања и занемаривања и дискриминације 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 

занемаривања и 
дискриминације 

По потреби, али се најпре 
делује превентивно 

Евалуација превентивних 
активности 
 

   

Приоритетна област 
5 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Реализовано – исходи, 
промене које су се десиле 

у циљној популацији 

Индикатори – 
квантитативно приказују 

промену зацртаних 
циљева 

Инструменти 

У 85% учионичког простора 
замењена столарија – ПВЦ 

прозори и улазна врата, 
просторије окречене, 
спуштени плафони 

Учионички простор 
топлији, боље осветљен, 

хигијенски чистији 
Увид у школски простор 

Део намештаја репариран 
или набављен нови 

Удобније и безбедније 
радно окружење 

Увид у школски простор 

Паркети обрађени у 
неколико просторија 

Чистији и хигијенски 
лакши за одржавање 

Увид у школски простор 

Кров није реконструисан из 
недостатка материјалних 

средстава 
/ 

Увид у школски простор 

Фасада није реновирана / 
Увид у школски простор 

Школска пекарска 
радионица грађевински 

уређена 

Чистији, светлији, 
хигијенски прихватљивији 
простор за практичан рад 

са ученицима 

Увид у школски простор 

Опрема није набављена / 
Увид у школски простор 

Школска месарска 
радионица није грађевински 

уређена 
/ 

Увид у школски простор 

Набављена је опрема за 
месарску радионицу 

/ 
Увид у школски простор 

Школска радионица за 
израду фармацеутских и 
хемијских производа није 

грађевински припремљена 

/ 

Увид у школски простор 

Део потребне опреме и 
наставних средстава 

/ 
Увид у школски простор 
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набаљен 

   

Приоритетна област 
6 

ЕТОС 

Задатак 1 
- Превентивно деловање у спречавању 

насиља, дискриминације, злостављања и 
занемаривања и дискриминације 

Реализовано – исходи, 
промене које су се десиле 

у циљној популацији 

Индикатори – 
квантитативно приказују 

промену зацртаних 
циљева 

Инструменти 

На часовима одељењске 
заједнице, кроз радионице, 
рад секција и ваннаставних 

активности и вршњачку 
едукацију 

Евиденција часова 
одељењске заједнице – 

обрађене теме 
 

Евалуација радионица 

Организовано стручно 
усавршавање наставника 

Сертификати са стручног 
усавршавања 

 

Задатак 2 
- Интервентно деловање у случају насиља, 

злостваљања и занемаривања и 
дискриминације 

Сви запослени реагују 
адекватно у овим 

ситуацијама и одмах 

Контролни инспекцијски 
надзор нема примедби на 

поступање – записник - 
извештај  

Документација Тима за 
ЗДНЗЗ 
Оперативни планови 
заштите ученика од 
дискриминације, насиља 
и злостављања 
Сарадња са ЦЗСР и 
полицијом, Домом 
здравља 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 Ослањајући се на резултате из Извештаја о самовредновању, мера наложених кроз 
Извештај о екстерној евалуацији, разговора са запосленима, родитељима и ученицима, као 
и социјалним партнерима, а уздајући се у разумевање локалне самоуправе, ресорног 
Министарства, потенцијалних донатора, донели смо предлог Развојног плана школе за 
наредни петогодишњи период. Он свакако, може бити оцењен и као преамбициозан, али и 
недовољно развојан. Праву меру између потреба, жеља и могућности није могуће одредити, 
чак и у покушају да се буде најреалнији. 
 Највећи део наших активности у наредном периоду биће усмерен на унапређење 
услова рада у школском објекту, опремању наставним средствима, уређењем школског 
дворишта и спортских терена. 
 Дефинитивно смо се определили да радимо на унапређењу и осавремењавању 
наставе, стварајући услове за знатно повећање коришћења мултимедије и информационих 
технологија у наставном процесу, кроз опремање и обуке наставника. 
 Акценат треба да буде на стручном усавршавању наставника усмерено на знања која 
ће омогућити квалитетнији трансфер знања, те техника и начина учења, како би се додатно 
подстакла мотивација ученика за учење и трајно усвајање примењивих знања. 
 Изузетно је важно да се у наредном периоду посвети више дужне пажње додатном 
раду са надареном децом и омогући им се напредовање у складу са способностима, као и 
појачаном раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у савладавању наставног 
програма, практичних вештина везаних за струку, као и помоћ у социјализацији у новој 
средини.  

Потребно је појачати допунски рад, као и сваки други вид подршке ученицима, не би 
ли се смањило осипање из одељења и школе.  
 Жеља нам је да стварамо услове да школа буде место окупљања младих и деце свих 
узраста, место окупљања поводом организованих догађаја у школској средини, али и да 
креативно проводе своје слободно време, користећи садржаје које желимо да креирамо у 
школском окружењу. 
 Желимо да прерастемо основну делатност образовања и васпитања и постанемо 
средина која узима активно учешће у развоју своје заједнице, доприноси и сама креира 
садржаје који постају атрактивни свим узрастима и особама са разноврсним 
интересовањима. Желимо да школско двориште буде интересантно за посету и породици и 
деци и рекреативцима и спортистима. 
 Настојаћемо да активно радимо на стварању услова који би нам у појединим 
аспектима рада омогућили самоодрживост, имајући у виду и социјални аспект, уважавајући 
социјалне разлике и потребе ученика и њихових породица. 
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 Најзначајније, што подвлачимо као крајњи циљ свих напора које настојимо да 
уложимо у наредном периоду је квалитетна припрема младих људи за свет рада уз 
стварање јаких основа за даље школовање. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТИМ КОЈИ ЈЕ УРАДИО ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН: 
 
 Жељко Поштић, директор 
 Јелена Јовковић, стручни сарадник - психолог 
 Јелена Ресавац, професор енглеског језика 
 Драгомир Кривчевић, професор хемије 
 Мирјана Васиљевић, професор хемијско-технолошке групе предмета 
 Слађана Илић, наставник графичке групе предмета 
 Јасмина Првуловић – наставник здравствене неге 
 Представник савета родитеља – 
 Представник ученичког парламента –  
 Представник локалне самоуправе – Катарина Радојевић 
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